
 

Nieuwsbrief  

Editie: Voorjaar 2019 

En toen was het alweer 2019! Een nieuw jaar waarin weer van alles op scouting gebied gaat gebeuren. 

In deze nieuwsbrief lees je onder andere waar de speltakken zich de afgelopen tijd mee bezig hebben gehouden, 

krijg je een diepere kijk in het leven van de leiding in de Bergsprakels, hebben we weer een hele hoop Hej’t al 

heurdjes en staan we stil bij de afwezigheid van Alfred. 

 

     De agenda voor het      

komende kwartaal: 

 22 en 23 februari  

Voorjaarsvakantie, geen opkomsten 

6 april 

Actiedag  

27 april t/m 5 mei 

Meivakantie, geen opkomsten  

12 Juli  

Sluiting seizoen, bonte avond 

 



Het verenigingsbestuur heeft zoals elk jaar weer een 
leuke nieuwjaarsborrel georganiseerd voor het kader. 
 
De avond begon met een kleine presentatie van het 
bestuur over een aantal ontwikkelingen die het afgelo-
pen jaar hebben plaats gevonden en werd daarna ver-
volgd met een gezellige quiz die de hersenen deed kra-
ken. 
 

Tijdens de nieuwjaarsborrel worden de jubilarissen ex-
tra in het zonnetje gezet. 

 

 - Frank Jonk  (1-10-2005) 

 - Roel Jonk  (1-10-2005) 

 - Rémon Leussenkamp (1-10-2005) 

 - Thobias Lans (1-4-2006) 

 - Gijs klein Poelhuis  (1-10-2005) 

 - Jelle Schreuder (1-4-2006)   

 

 - Ton van der Laak (1-1-1993) 

 

- Peter van Gestel (1-12-1992) 

 

 - Femke Haanepen (afscheid als bestuurslid) 

Afgelopen maanden is er elke dinsdag avond druk ge-

klust in de oudbouw, zo zijn de wanden voorzien van 

een nieuwe laag verf, is er een hele hoop verouderd 

decoratie materiaal weg gedaan en is de keuken com-

pleet opnieuw ingericht! 

 

Zoals hier onder te zien in het plaatje de oude keuken 

en daar onder die nieuwe situatie. 

Alles is makkelijker 

ingedeeld en is er 

een grote koelkast 

bij gekomen. 

 



  

Maar liefst 2 koppels vielen in de prijzen bij de jaarlijkse Winterhike afgelopen jaar! 
Van de Jun waren dit Sanne Sebastian en Melanie, zij pakte dit jaar de 1e plek!! 
Bij de Sen haalde Roos en Veerle een nette 3e plaats  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Het is een drukte van jewelste bij de Bevers, zij hebben 

vandaag vriendjes & vriendinnetjes opkomst! In de cha-

os heb ik gelukkig Lars en Brandon even kunnen spre-

ken om te vragen wat ze aan het doen zijn! 

 

Dag Jongens, wat zijn jullie aan het doen?? 

Wij hebben een lijstje met spulletjes die we moeten vin-

den. 

En waar moeten jullie die spulletjes vandaan halend 

dan? 

Die kunnen overal liggen maar we zijn nu opzoek naar 

touw! 

En wat moeten jullie daar dan mee?? 

Het groepje met de meeste spulletjes wint het spel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars en Brandon tijdens de grote “Spullen Speurtocht” 

 

Bij de welpen Jong zijn ze druk aan het oefenen met 

knopen!  Deze opkomst zijn ze bezig om de basis kno-

pen te leren zodat ze later bij de volgende speltak 

mooie bouwwerken in elkaar kunnen zetten. 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto staat Britt, we hebben Britt even gevraagd 

wat ze aan het doen is! 

Welke knoop ben je aan het maken Britt?? 

Ik ben de platte knoop aan het maken. 

En wat kan je daar mee? 

Die gebruiken we om 2 touwen aan elkaar vast te ma-

ken 

 

Het nieuwsbrief team loopt bij een aantal speltakken een opkomt mee en stelt hierbij een aantal vragen 



De Welpen meisjes oud hebben een aantal braakballen 

van uilen uit elkaar gehaald en eens goed gekeken wat 

daar nou daadwerkelijk in zit! 

 

 

 

 

 

 

Het Wonderryck museum Twente heeft braakballen en 

informatiebladen verzorgd waardoor elk voorwerpje 

wat uit de bal kwam herleid kon worden, uit een van de 

braakballen is bijna het gehele skelet van een muis ge-

vonden(!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast het uitpluizen zijn de welpen ook wat te weten 

gekomen over uilen en uilskuikens doormiddel van een 

spel in het bos.  

  

Dankzij de stam staat het bos nu vol met een aantal 

praktische houten bankjes en tafels. 

 

Onder ervaren begeleiding heeft de stam geleerd hoe je 

een kettingzaag gebruikt en welke veiligheden daarbij 

komen kijken. 

 



-door Frank Mensink- 

: “Wat je als jeugdlid meemaakte, herbeleef je als leiding weer. 

Het kinderlijke houd je er in!” 

 

Op een koele vrijdag avond werd tijdens de pionier opkomst een hottub opgezet om lekker met de 

pioniers in te dobberen. Er moest nog even worden gewacht op de juiste temperatuur voordat wij 

met 14 man het 40oC water in konden. Om te tijd te doden kon ik mooi het jongste lid van de familie 

Lans ondervragen. Hij is net als veel van zijn familieleden de scouting wereld ingegaan en zit inmid-

dels bij de Pioniers. Hij geeft leiding bij de Welpenmeisjes Oud en is ook erg actief bij andere speltak-

ken om versterking te bieden waar nodig. We hebben het over: Thobias Lans! 

Wie is Thobias Lans?  

Thobias Lans is het jongste lid van de familie Lans. Zijn vader, Ron Lans, is een bekend persoon binnen de Cycloongroep. Ook 

zijn twee broers, Sebastiaan en Armand, zijn erg bekend binnen de vereniging. Ik vroeg: “Wie is Thobias Lans?”. Als antwoord 

kreeg ik: “Dierenverzorger/Bakker/Kok”. Thobias heeft zich erg gericht op zijn toekomst waar hij zichzelf het liefste ziet als kok 

op zee. Hij heeft de koksopleiding inmiddels afgerond bij het Graafschap College in Doetinchem. Vervolgens is hij begonnen 

met de bakkersopleiding, en dat maakt hem toch wel erg aan het twijfelen. Wie weet of hij het banket-bakkersschap zal verkie-

zen boven een kok op zee? 

Thobias geeft elke zaterdag ochtend leiding bij de Welpenmeisjes Oud. Verder helpt Thobias zo nu en dan ook bij andere spel-

takken om daar versterking te bieden. 

 

Hoe ben je bij scouting gekomen? 

Thobias is bij de Bevers begonnen. Hij is eigenlijk zijn grote broer Sebastiaan achternagegaan. Drummen was samen met scou-

ting zijn hobby geworden. Echter begon drummen hem iets te vervelen en heeft Thobias drummen ingeruild voor de Japanse 

vechtsport Kempo. Ook dit bleek voor hem niet precies te zijn wat hij zocht, dus heeft hij het sindsdien maar bij scouting ge-

houden. 

Hoe ben je leiding geworden? 

Thobias is al een paar jaar lang leiding bij de Welpenmeisjes Oud, “Ongeveer een halfjaar voor de splitising”. Thobias was 

jeugdlid bij de Explorers toen het leidingteam van de Welpenmeisjes Oud hulp nodig had. Thobias zag het wel zitten om daar 

eens even te komen helpen en is sindsdien daar gebleven. Ook heeft hij eens meegekeken bij de Bevers (waar zijn broers vroe-

ger leiding waren), maar kwam erachter dat hij de voorkeur had voor de Welpen.  

Thobias wilde al vanaf jonge leeftijd leiding worden. Toen hij jeugdlid was bij de Scouts gaf hij aan dat hij leiding wilde worden. 

Na een paar jaar had hij een acceptabele leeftijd gekregen en heeft zich toen mogen richten op het leidinggeven. Thobias is 

samen met Yana en Mathijs (zie vorige nieuwsbrief) de 3e leiding in de nieuwsbrief die ook de Basistraining heeft doorstaan en 

bezit over de Erkend Leiding Kwalificatie. 



Wat zijn voor jou als leiding de leukste momenten? 

“Je kan de opkomsten die je vroeger als jeugdlid mee hebt gemaakt weer herbeleven, maar nu als leiding.” Nostalgie is weder-

om weer een begrip die terugkomt bij leidinggevende. “Vroeger speelde je heel vaak Leeuw van Vlaanderen. Wanneer je bij de 

Explorers of de Pioniers komt, speel je dat eigenlijk nooit meer. Bij de Welpen speel je dat wel vaak en kan je als leiding ook mee 

doen. Dat vinden de kinderen alleen maar leuker!” Thobias vertelde heel mooi: “Het kinderlijke houd je er in!”. 

Wat zijn voor jou als leiding de moeilijkste momenten? 

“Niet zo zeer een moeilijk moment, maar wat wel soms een uitdaging is zijn kinderen die iets meer aandacht nodig hebben. 

Wanneer je kinderen in de groep hebt die op sociaal gebied minder sterk zijn, moet je als leiding toch steeds weer goed in-

schatten hoe je iets gaat aanpakken.”  

Waar zie jij jezelf over 5 jaar? 

“Op zee. Als kok.” De droom van Thobias mag dus zeer duidelijk zijn. “Als het kan, dan hoop ik dat ik nog steeds leiding ben bij 

de Welpenmeisjes Oud. Het aantal leden loopt erg terug, en ik zou het heel jammer vinden als we straks standaard met meer 

leiding aanwezig zijn dan het aantal kinderen. Verder zou ik in ieder geval leiding willen blijven bij een welpen groep. Dit vind ik 

gewoon de leukste speltakken.” 

Koken of knopen? 

“Koken natuurlijk! Verder heb ik voor knopen binnenkort even een opfris-cursusje nodig…” 

Kamp of normale opkomst? 

“Kamp. Dan kan je veel meer leuke dingen doen!” 

Hangmat, matje, luchtbed of veldbedje? 

“Veldbedje. Dat is gewoon heel fijn voor mijn rug.” Een hangmat vond hij wel het allerleukst. Naar zijn eigen woorden: “is la-

chen!”. 

Dutch Oven, rooster of gaspitje? 

“Bij een Dutch Oven ben je meestal erg veel bezig met het vuur in plaats van het eten. Constant kijken of je temperatuur wel 

goed is en bezig met kool te verschuiven. Een gaspitje heb ik thuis ook wel, dus dat vind ik niet heel bijzonder.” 

 

Favoriete knoop? 

“Geen favoriete. Als ik zou moeten kiezen dan de platte knoop. Gewoon lekker simpel! Meestal als ik knopen leg wil ik zo snel 

mogelijk klaar zijn!” 

Wist je datjes: 

Thobias altijd honden heeft gehad? 

2 meter lang is maar nog steeds niet de aller langste van Cycloongroep Borculo? 

Hij schoenmaat 50 heeft? 

Tegenwoordig minder Plork muziek luistert? 

Al 4 keer oom is geworden? 

Waarvan 2 keer van de kinderen van zijn zus? 

Hij dus ook nog een zus heeft? 

Hij samen met mij in de sloot heeft gelegen tijdens het Openingskamp? 

 

Wie mag ik volgende keer van jou gaan interviewen? 

“Marco Versluys!”.  De volgende lees je over Marco Versluys, leiding Explorers en Teamleider 

Scouts. 



: “Het leukst aan leiding zijn is het enthousiasme overbrengen aan kinderen. Als je iets zelf heel erg 

leuk vindt, dan ervoor zorgen dat een kind dat ook heel leuk gaat vinden en er zelf ook enthousiast over wordt.” 

 

Op een late vrijdag avond reed ik naar de Berg toe waar de Welpenjongens Oud een overnachting hadden. Nadat de kinderen 

naar bed waren gegaan ben ik even met Bart samen gaan zitten voor de nieuwsbrief rubriek. Het was nogal een gedoe om 

even een datum te prikken met Bart, omdat het een nogal druk en actief lid is. Dit keer, gekozen door Yana Petiet, de teamlei-

der van de Welpenjongens Oud, Bart Böke! 

 

Wie is Bart Böke?  

Bart is een 31-jarige man uit Borculo, waar hij inmiddels samenwoont met zijn vriendin 

(en ook actief lid binnen scouting) Femke. Bart werkt doordeweeks als gasmonteur bij 

Cogas. Daarnaast heeft hij op maandag Judo, op woensdag survival-training, op vrijdag 

MMA en loopt hij op zondag zo nu en dan nog wel eens hard. Af en toe heeft hij dan ook 

nog een survival run of een judowedstrijd. Een erg druk en vooral sportief persoon dus. 

Bart heeft recent een huis gekocht in Borculo, waar hij begin Mei de sleutel van krijgt en 

kan gaan beginnen met het verbouwen.  

Hoe ben je bij scouting terecht gekomen? 

Bart was 11 jaar toen hij als jeugdlid bij de Welpen terecht kwam. Hij is via zijn ouders 

op scouting terecht gekomen. Zijn ouders hadden hem eens meegenomen naar scouting 

en daar is Bart dan ook niet meer weg gegaan. Bart heeft het sindsdien altijd leuk gehad. 

Hoe ben je leiding geworden? 

Toen Bart de leeftijd had van 21/22 jaar werd hij gevraagd om te helpen bij de Padvindsters (voormalige naam van de vrouwe-

lijke Scouts). Bart wilde heel erg graag leiding worden omdat hij toen bij de stam nog maar 1 keer per maand opkomst had en 

graag meer wilde doen met de vereniging. Nadat Bart 1 jaar bij de Padvindsters was werden de Padvindsters en de Verkenners 

samengevoegd tot de gemengde groep Scouts (weer even een geschiedenislesje verder). Op dat moment waren er dus heel 

erg veel leiding. Na 7 jaar bij de Scouts leiding te zijn geweest (waaronder nog van mij) is hij vertrokken naar de Welpenmeisjes 

Jong. Na 1 jaar daar leiding te zijn geweest werd dat team samengevoegd met de Welpenjongens Jong, en is Bart vertrokken 

naar de Welpenjongens Oud, waar hij het teamleidersstokje heeft overgenomen van Frank Jonk. Inmiddels is hij nu al 2 jaar 

teamleider bij de Welpenjongens Oud. 

Wat zijn voor jou als leiding de leukste momenten? 

“Het leukst aan leiding zijn is het enthousiasme overbrengen aan kinderen. Als je iets zelf heel erg leuk vindt, dan ervoor zorgen 

dat een kind dat ook heel leuk gaat vinden en er zelf ook enthousiast over wordt.” Bart is ook heel erg enthousiast over drop-

pingen. “Wanneer je een groepje met oudere welpen in de wildernis dropt, dat zij als team op eigen kracht zelf terug moeten 

komen. Als dat dan lukt is dat echt heel gaaf om te zien.” 



Wat zijn voor jou als leiding de moeilijkste momenten? 

Bart moest even nadenken voordat hij met een antwoord kwam. “Opkomsten waar je zelf niet zo heel veel mee hebt. Het is wel 

leuk om te zien dat de kinderen dat heel leuk vinden. Maar als je het zelf niet zo heel erg leuk vindt is het wel eens lastig.” 

Tenslotte kwam Bart nog met een leuk antwoord dat nog niet eerder is gegeven: 

“Administratie! Administratie is nooit leuk om te doen!” 

Waar zie jij jezelf over 5 jaar? 

“Bart for president!” Hij is erg ambitieus mag dus blijken! 

Bart ziet zich in ieder geval nog wel in een functie binnen scouting Borculo. “Geen idee hoe het gaat lopen, maar in ieder geval 

bij Scouting Borculo” 

Koken of knopen? 

Dit is een hele lastige vraag voor Bart. “Eten is een favoriet, knopen is meer scouting. 50/50!” 

Kamp of normale opkomst? 

“Kamp! Altijd. Sowieso. Dan leer je kinderen meer kennen. Je doet dan meestal alleen maar leuke dingetjes en hebt af en toe 

zelfs nog een beetje rust.” 

Hangmat, matje, luchtbed of veldbedje? 

“Matje. Hangmatje krijg je een hele koude rug in. Een luchtbed is niet scouting achtig. Een veldbedje gaat nog wel, maar is wel 

altijd een gedoe om mee te nemen.” 

Dutch Oven, rooster of gaspitje? 

“Een Dutch Oven lijkt me geweldig om te leren, maar heb ik zelf niet in mijn repertoire. Een rooster = barbecueën = eten = goed. 

Een gaspitje, daar kan je gewoon goed mee koken.” 

Favoriete knoop? 

“Geen favoriete knoop. Gewoon pionieren.” 

Wist je datjes: 

Bart hele vieze scheten kan laten? 

Gigantisch harde boeren kan laten? 

Zichzelf een Flapuit noemt (praat voordat hij nadenkt)? 

Hij alleen meegaat naar de Winterhike voor de Boerenkool? 

Hij ook de enige is die de Boerenkool van Groenlo lekker vindt? 

Hij zelf nog nooit een Winterhike heeft gelopen? 

Hij eigenlijk hovenier is? 

Hij heel erg lenig is? 

Hij in de zomer heel veel handstanden doet? 

Altijd vrolijk is? 

Heel romantisch is? (aldus Marieke Pot) 

Hij altijd de beste chips in huis heeft? (Aldus Koen Esselink) 

Een Yamaha Fazer 600 (motor) heeft? (Zie foto) 

Wie mag ik volgende keer van jou gaan interviewen? 

“Marieke Pot!” Volgende keer kunt u dus lezen over de leidster bij de Explorers, tevens bestuurslid, Marieke Pot! 



• Onze website is vernieuwd! De naam is 

nog steeds het zelfde namelijk 

www.cycloongroep.nl de website is nu 

helemaal klaar voor de toekomst   

• Zoals je wellicht al gezien hebt in de 

agenda organiseert de Feestcommissie 

dit jaar weer een Bonte avond als sluiting 

van het seizoen! (vrijdag 12 Juli) 

• De scouts hebben hun eigen Instagram 

account, volg ze door te zoeken naar: 

scoutsborculo 

  

 

De volgende nieuwsbrief ontvangen jullie in JUNI  

 

Ons zandpad vanaf de Oude Diepenheimseweg naar de ge-
bouwen kan het auto verkeer niet aan, wij hebben aan het 
begin van het pad daarom een slagboom neergezet. 
 
De parkeerplaats op ons terrein is daarom tijdens de op-
komst tijden gereserveerd voor de leiding van de speltakken. 
 
We willen daarom de ouders/begeleiders verzoek de auto op 
de parkeerplaats naast de begraafsplaats neer te zetten en 
het laatste stuk te voet te gaan richting de gebouwen.  
(ook als de slagboom per ongeluk open staat :) ) 

Helaas moeten we melden dat Alfred zijn ru-

briek tijdelijk stop heeft gezet. 

Alfred is op kosten van het nieuwsbrief redactie 

team een culinaire wereldreis aan het maken 

om nieuwe recepten te ontdekken. 

Het is nog onbekend wanneer Alfred weer terug 

keert met zijn rubriek in deze nieuwsbrief. 

-Alfred-  


