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Het seizoen loopt ten einde, nog eventjes en het is al weer tijd voor die welverdiende Zomervakantie! 

In deze nieuwsbrief kom je er achter wat de jeugdleden allemaal beleefd hebben, wat er in de vakantie gaat gebeu-

ren en kom je achter sappige feitjes over je favoriete leiding in de Bergsprakels! 

 

     De agenda voor het      

komende kwartaal: 

 12 Juli  

De Bonte Avond (sluiting sei-

zoen) 

13-07 - 13-09 

Vakantie 

14 & 15 September 

Opening Seizoen  

 



Ooit kwam een oud leiding op het idee om de in het 
Noord-Holland gelegen Afsluitdijk te hiken, jarenlang is 
dit alleen een idee gebleven totdat Remon en Mart 
(Scouts leiding) besloten dat het tijd was om het maar 
gewoon te gaan doen! 

Met maar liefst 32 km is de afsluitdijk de langste dijk 
van Nederland en zelfs die van heel Europa(!) 

De kogel is door de kerk, de zendmast die Geesteren en 

omstreken gaat voorzien van goed mobiel bereik komt 

bij ons op het terrein te staan, alle bezwaren zijn afge-

wezen en als het goed is zal de mast nog dit jaar wor-

den gebouwd!  

 

De mast zal in het bos worden geplaatst op een plek 

waar hij niemand in de weg zal staan en wij krijgen er 

ook nog eens een mooie jaarlijkse vergoeding voor van 

KPN.  

 

 

In het kader van de verduurzaming is er besloten dat 
het tijd is om een paar zonnepanelen op de materiaal-
hokken neer te leggen, een mooie investering voor 
een groene toekomst!  
 
Ook is er besloten om een grondwater puls te slaan 
zodat wij het grasveld mooi groen kunnen houden 
zonder dat daar drinkwater aan verloren gaat.
 
 
 
 
 
 
 
 



 

De Welpen-Jong zijn op 29 Juni afgereisd naar Doe-

tinchem om daar deel te nemen aan de Jungeldag! 

 

De Jungeldag is een jaarlijks welpen evenement dat 

op verschillende plekken in Nederland word georga-

niseerd met als doel om welpengroepen in de regio 

samen te brengen. 

Voor de leiding en de welpen is dit een leuke manier 

om eens in contact te komen met andere groepen en 

op die manier leuke contacten op te doen en/of spel 

ideeën mee te delen! 

Aanwezig bij deze dag waren welpen groepen uit na-

tuurlijk Doetinchem zelf, Neede en Lochem. 

De welpen hebben gemengd door elkaar allerlei ver-

schillende opdrachten uitgevoerd waaronder: Be-

schuitfluiten, waterspelletjes, snaphappen, touwtrek-

ken en nog veel meel leu-

ke activiteiten! 

Na afloop van de activitei-

ten kregen de welpen een 

mooie insigne en een ijsje 

toe. 

 

Vorig jaar was al een top jaar voor de stroopwafel-
verkoop, maar dit jaar hebben het voor elkaar gekregen 
om het zelfs nog net iets beter te doen!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met een totale winst van €1260,- hebben we €35,- meer 
opgehaald dan afgelopen jaar en daar zijn we erg blij 
mee! Door dit soort acties blijft de contributie namelijk 
laag en kunnen we ons spel materiaal goed onderhouden 
en vernieuwen wanneer nodig!  
 

Een paar weken terug hebben we in 
Geesteren gecollecteerd voor het 
rode kruis, In ruil daarvoor mag ie-
dereen die leiding geeft binnen Scou-
ting Borculo, deelnemen aan de cur-
sus kinder-EHBO. Een mooi initiatief!  



Tijdens de glijbaan opkomst van de scouts spreken we 

met Justin over zijn plannen in de aankomende vakantie 

Naam: Justin 

Speltak: Scouts 

Wat ben je allemaal van plan in de vakantie? 

Met mijn ouders en mijn broer ga ik op vakantie naar 

Duitsland! 

Weet je ook waar in Duitsland? 

Niet precies, maar het ligt ergens op de grens met Tsje-

chië en Oostenrijk  

Weet je ook al wat je daar gaat doen? 

Nee dat gaan mijn ouders vast wel verzinnen. 

Zijn er behalve de vakantie in Duitsland nog meer din-

gen die je gaat doen? 

Ja, ik ga helpen op de 

boerderij! Vooral gras-

maaien op de MF135 

vind ik erg leuk! 

Justin bedankt! 

 

Tussen het bakken van koekjes en het bouwen van 

hutten door spreek ik met Guusje 

 

Naam: Guusje 

Speltak: Bevers 

Wat ga je doen in de vakantie? 

Ik ga naar mijn zus toe, die woont in Loon op Zand, daar 

ga ik dan een paar dagen logeren! 

En ben je behalve dat nog meer van plan? 

Ik ga ook nog logeren bij mijn Oma  en spelen op mijn 

nieuwe tablet, en voor de rest weet ik het eigenlijk nog 

niet! 

Guusje bedankt! 

 

Scout bijt hond vraagt zich af, wat gaan jullie allemaal doen in de 

vakantie? 

 



Terwijl er druk word geoefend voor de Bonte avond 

spreek ik met Sven van de Welpen 

Naam: Sven 

Speltak: Welpen-Jong 

Wat ben je allemaal van plan in de vakantie? 

Geen idee! 

Oei, nog helemaal niets nee? 

Hmmm… ik ga helpen met verbouwen thuis dan mag ik 

verven en helpen met behangen! 

Verder nog iets? 

Misschien wel uit een boom vallen! 

Wel voorzichtig hoop ik toch? 

Ja hoor, ik vind het altijd leuk om in bomen te klimmen 

maar soms val je wel eens maar dat hoort er allemaal 

bij! 

Nou veel succes dan Sven! 

De welpen jongens oud komen aan het einde van hun 

opkomst aanfietsen op de Sprakelberg om af te sluiten, 

ik sprak nog even snel met Daan over zijn vakantieplan-

nen! 

Naam: Daan 

Speltak: Welpen Jongens-Oud 

Wat ga je doen in de vakantie Daan? 

Ik ga op vakantie naar Frankrijk! 

Waar precies in Frankrijk? 

Geeeeeeen idee, maar ik ga er heen met mij ouders en 

mijn broer. 

Ben je nog meer van plan? 

Ja, ik ga op de hond van een vriend passen! 

Oké, wat voor een hond? 

Een Jack Russel genaamd Sam! 

Veel plezier Daan! 

 

 

 

 



-door Frank Mensink- 

“Het houdt je geestelijk jong!” 

Toen ik bij Marco aankwam was hij nog aan het genieten van zijn Chili sin Carne (vegetarische Chili con Carne). Marco is een 

erg geïnteresseerde dertiger (34 officieel). Hij heeft niet echt bepaalde hobby’s, maar wel veel tijdelijke bezigheden. Het is de 

teamleider van de Scouts en leiding van de Explorers, Marco Versluys! 

Wie is Marco Versluys? 

Marco woont in Geesteren en is geboren in Enschede (hijzelf zegt liever Borculo). Hij is Maintenance Engineer waar hij zich 

bezig houdt met het onderhouden van de infrastructuur in Nederland. Hij heeft een enorme brede interesse wat samen gaat 

met zijn korte attentiespan, wat ertoe leidt dat Marco van alles leuk vindt voor een korte periode. Hij kan onder andere breien, 

omdat hij daar ooit een keer geïnteresseerd in was (kort daarna kocht hij een naaimachine om te leren naaien, en recentelijk 

heeft hij een telescoop gekocht om naar de sterren te kijken). Marco wil heel graag een Citroën Saxo, maar rijdt momenteel in 

een Ford Fiesta. 

Hoe ben je bij scouting gekomen? 

Marco is door schoolvrienden op scouting terecht gekomen. Hij is bij de verkenners (vroegere naam voor de jongens afdeling 

van de Scouts) begonnen en is sindsdien erg veranderd. “Wat was ik toen een mietje! Ik durfde helemaal niets!”. Marco herin-

nert zich nog zijn eerste keer kabelbaan. Hij ging toen overvliegen naar de Explorers en moest van de kabelbaan af. Hij heeft 

erge hoogtevrees en hij durfde niet nee te zeggen. Gelukkig moest hij er toen vanaf met een blinddoek, waardoor hij de hoog-

te niet kon zien. Dit was voor hem zijn eerste overwinning en hierdoor is hij nog meer van scouting gaan houden.  

Hoe ben je leiding geworden? 

“Ik verveelde me” Hij was goede vrienden met Dave Meuleman en de Bevers zochten leiding. Marco en Dave zijn toen samen 
bij de Bevers gaan helpen op de leeftijd van 15 jaar. Dit vond hij enorm leuk en hij spijbelde zelfs van school om stoere opkom-
sten te maken. De teamleider destijds gaf hen daarin ook de vrijheid en Marco nam zelfs na 1 jaar het volledige thema onder-
deel van het kamp voor zijn rekening. “Dat thema was toen Toverkamp. De oma van Dave heeft toen nog kostuums gemaakt 
voor ons!” 

De Bevers vond hij enorm leuk omdat je daar heel erg je fantasie kwijt kunt. Hij werd op een dag gevraagd om te helpen bij 
een Kabouter kamp (destijds Welpenmeisjes). Dit vond hij ook erg leuk maar moest na 2 jaar leiding bij zowel de Bevers als de 
Kabouters gaan kiezen. Hij koos voor de kabouters. Hier heeft hij een leuke tijd gehad en hij kon hier meer scoutingtechnieken 
kwijt. 

Tot op een zekere dag Peter en Elisja tekort hadden op een Shero kamp (Explorers). “Want jij hebt wel een mooie auto en Pe-
ter niet meer!”(Peter had zijn Volvo ingeruild tegen een Opel Vectra). Marco dacht toen bij zichzelf: “Hey, dit is ook wel leuk!”. 
Hij is toen een tijdlang leiding gebleven bij de Shero’s en Kabouters. “De Shero’s vond ik ook geweldig. Je kon er minder je fan-
tasie in kwijt maar je geeft ze wel heel veel zelfstandigheid. Je ziet de jeugd echt 1 hechte groep worden in plaats van kleinere 
groepjes.” 

Marco stopte bij de kabouters en er kwam een plek vrij bij de Scouts, die net een fusie hadden gemaakt van de Verkenners 
(jongens) en Padvindsters (meisjes). 

Inmiddels is deze situatie nog steeds zo en geeft Marco zowel leiding bij de Scouts als bij de Explorers. 



Wat vind je zelf het leukst aan leiding zijn? 

“Alles! Behalve Paintball! Dat vind ik technisch echt super leuk, hoe die geweren werken enzo met luchtdruk. Maar het doet 
pijn, dat vind ik helemaal niet leuk.” 

“De directe feedback die je krijgt als leiding op je opkomsten. Ook kan je er je creativiteit kwijt met supergave opkomsten. Het 

houdt je geestelijk jong! Je moet een binding houden met de jeugd en ook denken als de jeugd.” 

Wat zijn voor jou als leiding de moeilijkste momenten? 

Marco weet niet echt heel moeilijke momenten. “Kinderen die getroost moeten worden, daar ben ik niet zo goed in.” 

“Vuur maken. Ik weet theoretisch echt wel hoe het moet, maar heb er gewoon het geduld niet voor.” 

Verder kan hij niet echt moeilijke momenten bedenken. “Als je een goed team hebt waar je elkaar kunt vertrouwen, dan kan je 

alle problemen oplossen.” 

Waar zie jij jezelf over 5 jaar? 

Marco heeft geen idee. “Dat idee wisselt vaak. Misschien nog een keer een andere speltak, maar geen idee welke dat zal gaan 

worden.”  

Koken of knopen?  
“Het één hoeft het ander niet uit te sluiten! Waarom niet eerst een object bouwen om daar vervolgens op te koken? Juist het 
serieus nemen van een belachelijk idee is heel mooi. Ik heb nog steeds een idee liggen met iemand om een Drijf In bioscoop te 
maken. Met vlot, beamer, aggregaat een film kijken op het water!” 

Kamp of normale opkomst?  
“Kamp. Kamp is het moment waar een groep echt een groep wordt. Je leert de kinderen ook veel beter kennen tijdens een 
kamp dan met een normale opkomst.” 

Hangmat, matje, luchtbed of veldbedje? 
 “Ik heb hierboven een matras liggen van 800 euro, ik slaap het liefst op mijn matras! Maar anders: Een hangmat, daar kan ik 
niet in slapen. Een matje of luchtbed maakt mij niet heel veel uit. Een veldbedje hebben we vaak mee op kamp en daar kan je 
prima op slapen. Het liefst slaap ik gewoon onder de sterrenhemel, niets tent of zeiltje. Het mooiste is als ik in de nacht mijn 
ogen open doe, en één grote waas zie. Ik zet vervolgens mijn bril op en zie allemaal sterren.” 

Dutch Oven, rooster of gaspitje? 
 “Dutch over vind ik super cool, alleen oefenen we te weinig mee. Een rooster, als het kan dan graag! Verder een gaspitje als je 
echt snelheid nodig hebt en even snel wilt koken.” 

Favoriete knoop?  
“Truckers Hitch! The greatest knot of all!” (zoek maar even op op Youtube voor de lezers die geen idee hebben Ylvis – Trucker’s 
Hitch). “Verder niet echt een favoriet. Elke knoop heeft zijn doel, en als het doel maar cool is dan is knopen ook best cool.” 

Heb je nog een verzoekje of iets toe te voegen? 
“Ja! Ik wil heel graag een idee pitchen voor een kookclubje voor Dutch Ovens. Waarbij we af en toe met elkaar wat dingen 
gaan maken met Dutch Ovens om wat te leren en te oefenen!” 

  



Wist je datjes Marco Versluys: 

- Verzachtende olie heeft voor zijn baard? 

- Veel verschillende verkleedkleren heeft, waaronder een volledig politiekostuum met bijbeho-
rende attributen? 

- Vaak als thema figuur wordt gevraagd voor een kamp? 

- Zijn auto ooit flinke ruitschade heeft opgelopen door een ananas? 

- PiVo is geweest? 

- Heel graag een Citroën Saxo wilt (“graag onder de 1000 euro, mits nog fatsoenlijk?”) 

- Ooit in scouting uniform naar het werk is gegaan? (hij werd door zijn baas aangesproken dat 
hij nooit een overhemd aan had. Tijdens een kamp werd hij teruggeroepen van werk, waar-
door hij met slippers, korte broek en scouting blouse naar werk is gegaan, zijn baas hem ver-
volgens gek aankeek en Marco de opmerking maakte “Maar ik heb wel een overhemd aan!”) 

- Bekend staat om heel lang boodschappen te doen? 

- Ooit op het laatste moment met Menno heeft besloten iets totaal anders te halen? 

- Zij hiervoor 1,5 uur wegwaren? 

- Wij toen bij de Shero’s het hele kamp al lang hadden opgebouwd inclusief tenten opgezet? 

- Hij ooit op de kop heeft gehangen tijdens abseilen omdat hij wegglipte en zijn bovenlichaam naar onderen zakte? 

- Hij toen nog wel de opmerking kon maken tegen de dochter van de instructeur: “Ik ben ondersteboven van je!” 

 

Wie mag ik volgende keer gaan interviewen? 

“Ik kies een keer voor een oud-leiding en feestcommissie lid: Elisja Giepmans!”  



– “Het is mooi om de zelfstandig-

heid te zien bij de oudere groepen” 

Na de opkomst van de Pioniers waar we reuze-monopoly hebben gespeeld heb ik mijn inter-

view gehouden met Marieke Ebbekink – Pot, beter bekend als Potje! 

 

Wie is Marieke Ebbekink – Pot? 

 

Marieke is 32 jaar en zit sinds 1996 bij scouting. Ze is de moeder van Senn (ruim 1 jaar) en is getrouwd met Tom Ebbekink 

(WelpenJong). Ze heeft een bijzondere band met Scouting Borculo en is zelfs in de kampvuurkuil van scouting Borculo ge-

trouwd met Tom, waarna een groot feest werd gehouden bij Kerkemeijer met niemand minder dan de band Plork. Sinds een 

paar weken werkt Marieke bij Unieke Uitjes in Laren, waar ze onder andere kano’s en tandems verhuurt. Marieke is in Borculo 

geboren en getogen. Inmiddels is Marieke teamleider van de Explorers, heeft een PR (Public Relations) bestuursfunctie en is de 

vicevoorzitter van Cycloongroep Borculo. 

Hoe ben je bij scouting gekomen? 

 

Marieke is door klasgenoten bij scouting gekomen. Tijdens de kringgesprekken met haar vriendinnetjes van vroeger kwam 

scouting aan bod. Ze is toen meegegaan en heeft sindsdien scouting Borculo niet meer verlaten. Marieke gaf aan dat ze nog 

maar de enige is van de meisjes lichting van haar jaar van toen.  

Hoe ben je leiding geworden? 

 

Marieke was 14 jaar toen ze door Esther werd gevraagd om leiding te geven bij de Kabouters (Welpenmeisjes). Zij zelf zat toen 

nog bij de Shero’s. Ze heeft ±6 jaar bij de kabouters meegedraaid en is toen overgegaan naar de Padvindsters (meisjes van de 

Scouts). Marieke heeft daar ook de fusie meegemaakt tussen de Verkenners en de Padvindsters die gezamenlijk de Scouts wer-

den. Marieke is daar teamleider geworden.  

Na een tijd is ze van de Scouts overgegaan naar de Bevers en heeft daar het teamleider-stokje overgenomen van Roel Jonk. 

Uiteindelijk is ze na een tijd leiding te hebben gegeven bij de Bevers weer overgestapt, ditmaal naar de Explorers. Sinds 3,5 jaar 

is ze daar nog steeds leiding en is wederom teamleider geworden. Marieke heeft een aantal speltakken meegemaakt en heeft 

ook meermaals de taak van teamleider op zich genomen.  

Wat vind je zelf het leukst aan leiding zijn? 

 

“De zelfstandigheid bij oudere groepen.” Marieke heeft een hoop speltakken meegemaakt, waaronder de jongere speltakken. 

Inmiddels bij de Explorers (Shero’s), die toch behoren tot de oudere leden, ziet ze vooral zelfstandigheid opkomen bij de leden. 

“Je herbeleeft de oude dingen die je vroeger meemaakte tijdens het organiseren van de dingen van vroeger.” 

Wat zijn voor jou als leiding de moeilijkste momenten? 

 

“Je kan niet meer volledig mee met kampen omdat je moeder bent.” Marieke kon zich verder geen moeilijke momenten inbeel-

den.  



Waar zie jij jezelf over 5 jaar? 

 

Marieke moest even goed nadenken. Uiteindelijk kwam er dan toch een antwoord: 

“Gewoon lekker doorgaan. Lekker zoals het gaat!”. Marieke geeft in ieder geval aan dat ze 

wel een functie in het bestuur wil houden. 

Koken of knopen? 

 

Marieke gaf direct antwoord: “Koken! Ik ben meer van het koken. Knopen hoort bij scou-

ting, daarom doe ik het als het moet.” 

Kamp of normale opkomst? 

 

Dit was een lastige vraag voor Marieke. Uiteindelijk wint toch kamp. “Kampen zijn wel heel gezellig en leuk, maar ben wel altijd 

blij als het afgelopen is. Het is een beetje net als het Septemberfeest: Het is super gezellig en leuk, maar je bent wel blij  als het 

afgelopen is. Eventjes rust!” 

Hangmat, matje, luchtbed of veldbedje? 

“Veldbedje in combinatie met een matje is echt perfect! In een hangmat word ik gewoon kotsmisselijk. Je moet mij niet aan ‘t 

schommelen zetten!” 

Dutch Oven, rooster of gaspitje? 

“Tsjah, dat hangt af van wat je wilt maken. Ik wil wel graag een keer een Dutch Oven workshop.” 

Favoriete knoop? 

“Platte knoop, gewoon lekker simpel!” 

Wist je datjes Marieke Ebbekink – Pot: 

- Ooit een boterham met mayonaise en curry in Bart Böke zijn gezicht heeft gedrukt? 

- Vaak te herkennen is aan een zijwaartse vlecht in haar haar? 

- Samen met Elvira Kuilman liftend naar het eindpunt is gegaan van de Winterhike? 

- Haar bijnaam Potje is? 

- Een tatoeage op haar pols heeft van een pot met 4 bloemen? 

- Ontzettend harde boeren kan laten? 

- Ook heel veel harde boeren liet tijdens het interview? 

- Ik dit graag als geluidsbestand in de nieuwsbrief wilde zetten? 

- Barvrouw is geweest bij Le Mouilleur? 

- Vroeger op korfbal zat? 

- Haar Guilty Pleasure Temptation Island en Love Island is? 

- Marieke thuis vaak kookt terwijl Tom ooit kok is geweest? 

 

Wie mag ik volgende keer gaan inteviewen? 

Volgende keer lees je een interview met een vroegere leiding & oud-voorzitter van Scouting Borculo: Wim Brinkmans! 



• We hebben 2 nieuwe(oude) picknickban-

ken gekregen van v.v. Deo 

• In de rest van Nederland stikt het van de 

eikenprocessie. De Sprakelberg hebben 

ze dit jaar gelukkig overgeslagen! 

• Een aantal pioniers hebben hun zeil-

insigne gehaald 

De volgende nieuwsbrief ontvangen jullie in Oktober  

Er gaan geruchten dat Alfred onderhand al 3 

keer de wereld rond is geweest op zoek naar de 

lekkerste recepten speciaal voor jullie! 

We kijken reikhalzend uit naar zijn terugkomst!  

In de volgend nieuwsbrief is Alfred weer terug! 

 

 

Hennie Kiel! ‘Een ouder vertegenwoordigster van het eerste uur’ 
heeft na ruim tien jaar afscheid genomen als oudervertegenwoor-
digster in de groepsraad. 

Hennie heeft deze functie de afgelopen jaren gedragen als moeder 
van Casper. Begonnen bij de welpen, door naar de scouts en nu bij 
de Explorers.  
Casper heeft intussen de leeftijd van 18 jaar bereikt en zal in Sep-
tember overvliegen naar de Pioniers waarbij oudervertegenwoor-
diging niet meer aan de orde is. 

Hennie heeft de afgelopen jaren een grote bijdrage aan de vereni-
ging geleverd, in de groepsraden dacht zij altijd mee met de orga-
nisatie en vertegenwoordigde daarbij natuurlijk ook de stem van 
de ouders. Daarnaast heeft Hennie ook veel geholpen met geza-
menlijke opkomsten en overige activiteiten van Scouting. 

Maandag 8 Juli heeft Hennie haar laatste groepsraad bijgewoond 
waarbij zij de leden getrakteerd heeft op heerlijk ijs van Dommer-
holt! En bedankte voor haar tijd bij de ‘KnotseKneuzenclub’ zoals 
zij de leiding van scouting liefkozend noemt. 
Peter heeft Hennie namens de vereniging hartelijk bedankt voor 
haar geweldige inzet de afgelopen jaren (zie foto). 

Wij wensen Hennie uiteraard een fijne toekomst toe en hopen 
haar nog regelmatig terug te zien bij gezamenlijk opkomsten zoals 
de Bonte avond bijvoorbeeld! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hennie’s rol als ouder vertegenwoordiger is helaas nog niet op-
nieuw ingevuld. Zou jij ons willen helpen als oudervertegenwoordi-
ger en eens in de acht maanden meedenken tijdens de groeps-
raad? Neem contact op met het bestuur via:  
secretariaat@cycloongroep.nl  


