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Hey! 
 

De laatste Esto Paratos van 2014 heb je nu in 

je handen! In deze editie: foto’s van de sinter-

klaasactiviteit in het centrum (vossenjacht), 

installatieweekenden bij de verkenners en 

padvindsters, zelfgemaakte kruidnoten en 

natuurlijk nog veel meer. 

 

Lees snel verder en kom al het nieuws over 

onze scoutinggroep te weten. Dit keer in ’t 

nieuws onder andere het komende jubileum 

van volgend jaar.  

 

Namens de Esto Paratosredactie wens ik jullie 

allemaal een fijne winterstop, goede feestda-

gen en een fantastisch nieuw scoutingjaar! 

 

Met scoutinggroet, Bram 

 

 



In 't nieuws 
Jubileum 

Volgend jaar is een speciaal 

jaar voor onze scouting-

groep. Wij bestaan dan na-

melijk 65 jaar. Dit zal gevierd 

worden tijdens Sint Jorisdag 

op 18 april. Deze dag zal 

worden georganiseerd voor 

de hele groep en het belooft 

een groot feest te worden! 

 

Huwelijk 

Op 20 november is Sander 

Dommerholt (Bagheera), 

getrouwd met Jenniek  

 

Geboorte 

Op 1 november hebben 

Maarten en Anna ten Hove 

een dochten ontvangen, met 

de naam Joëlle.  

 

Japans restaurant Iris 

Vrijdag 20 en zaterdag 21 

februari open ik voor 2 

avonden een Japans restau-

rant om geld in te zamelen 

voor mijn reis naar Japan. 

Frisdrank is €0,50, bier/wijn 

is €1,00 en voor de maaltijd 

een vrije gift. Wilt u ook ge-

nieten van dit heerlijke diner? 

Geef u dan nu op door uw 

naam, het aantal personen en  

welke dag uw wilt komen, te 

mailen naar:  
restaurantIRISU@hotmail.com 

 

Oubaas Ruys? Ruijs! 
Na jarenlang onderzoek is 

onze oubaas, Jan Ruijs, erach-

ter gekomen dat zijn naam al 

zijn hele leven verkeerd ge-

schreven wordt. Tot het pro-

vinciehuis in Zwolle heeft hij 

onderzoek gedaan en uitein-

delijk is de conclusie dat zijn 

achternaam niet Ruys, maar 

Ruijs is.  

 

Stichtingsbestuur 

Onze huidige stichtingsvoor-

zitter, Arend Smit stopt per 

april 2015 als voorzitter van 

de stichting. Zijn opvolger lijkt 

binnen het huidige bestuur 

gevonden, Tom Klokkenburg 

heeft aangeboden deze taak 

op zich te nemen. 

 

 

Agenda 

20/27 december 

Vakantie (geen 

opkomsten) 

 

27 december 

Volleybaltoernooi 

(RSA & Stam) 

 

3 januari 

Eerste opkomst 

nieuwe jaar 

 

21 februari 

Baden Powelldag 

(vrouwelijke spel-

takken) 

 

18 april 

Sint Jorisdag 

 

27 april 

Koningsdag 

 

13-16 mei 

Kampen groen-

bloesen 

 

23 mei 

Geen opkomst 

(Stamkamp) 
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Padvindsterij 
 

 
Expeditie Robinson bij de Pad-

vindsters: 

Laatst hebben we met de padvind-

sters Expeditie Robinson gedaan . 

Je moest in een rondje staan van je 

groepje. We gingen spelletjes doen zo 

als een eet proef, we moesten ons 

evenwicht houden op een balk. Tus-

sen de spelletjes kregen we wat drin-

ken en een koekje daarna gingen we 

veder met de spelletjes. Veder moe-

ten we een blaadje mee en moesten 

we door het bos lopen daar hingen 

blaadjes aan de bomen met cijfers en 

letters daar moet je een woord van 

maken. Er was een touwtje was ge-

spannen daar onder moesten we een 

vuurtje maken en door branden. 

Toen het voor bij was werd de win-

naar bekent het was een leuke dag! 

 

Wij zijn een paar weken geleden op 

installatiekamp geweest. We begon-

nen met een eng spookverhaal en 

daarna hadden we een spooktocht. 

Dit vonden we allemaal heel erg eng!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen we terug kwamen gingen we 

installeren en daarna lekker frikandel-

len eten. Daarna gingen we gezellig 

Verschrikkelijke ikke kijken. Die was 

heel grappig en we hadden allemaal 

matjes neergelegd waarop we lekker 

konden liggen. In de slaapruimte was 

het heel gezellig met iedereen en de 

kelder was een dans/klets ruimte. 

Daar hebben we veel gekletst, ge-

danst en spelletjes gedaan met alle 

andere padvindsters. Kortom het 

kamp was top!! Ilse Tijink 
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“De voornaam van 

mijn school is Basis-

school en de achter-

naam is De Salto” 
 

- Een Bever - 

De padvindsters hebben 

een installatiekamp gehad. 

Wat zouden ze allemaal 

hebben gedaan??? 



Buitenblad 
 

 De padvindsters zijn ook met vuilnis-

zakken het bos in getrokken om afval 

op te sporen. Deze twee dames had-

den al heel snel een vuilniszak vol af-

val. En daar waren ze trots op. 

 
De verkenners zijn met zagen en bij-

len het bos in gegaan om vogelkers te 

snoeien.  Ze hebben heel wat vogel-

kers gesnoeid. 

 
De RSA kreeg de opdracht om een 

pad onbegaanbaar te maken. Dit de-

den ze door dode bomen over het 

pad te leggen. Ze waren vastberaden 

deze opdracht goed uit te voeren.  

 

De bevers hebben allemaal heel mooi 

een nestkastje voor de vogels ge-

maakt. Daar kunnen de vogels deze 

winter lekker in gaan wonen. 

 
De welpen zijn begonnen met het 

opruimen van het bos. Per nest trok-

ken ze eropuit met een vuilniszak. Na 

het afval zoeken, stond er een vol-

gende zoek opdracht klaar voor de 

welpen. Er waren verschillende zoek-

kaarten met voorwerpen uit de na-

tuur die ze uit konden zoeken. 
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Wolvengehuil 
 

Op vrijdag 21 November hadden we tussenkamp in de nieuwe blokhut. 

Iedereen was er en toen konden we beginnen. 

Toen iedereen in de horde stond begonnen we echt. 

Het eerste spel was: Spaanse leeuw, om je op te warmen. 

En het tweede spel was: Dat je lichtjes met pennen moest zoeken. 

En dan moest je een code kraken. En iedere code was anders.                      

En toen een klein tochtje. 

Het was wel grappig. 

En toen iedereen terug was ging het kampvuur aan. 

De helft ging al naar bed. 

Maar gelukkig was er nog een helft en die bleef. 

En ook nog moppen vertellen.  

En een van de leiding vertelde een verhaal. 

Maar toen moest iedereen slapen. 

Maar natuurlijk ging niemand slapen. 

We gingen praten. 

Maar toen wel slapen. 

en toen begon de opkomst. 

 

 

Van Luuc van Maanen  

Welpen MorgenHorde 
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De natuurwerkdag dit jaar 

was weer een succes. Voor 

elke speltak was er wel wat 

leuks te doen. Mathijs Schol-

ten verteld hier wat er alle-

maal gedaan is. 

Ook de welpen hebben een kamp ge-

had. Er zijn veel spellen gespeeld en 

natuurlijk mag een gezellig kampvuur 

niet ontbreken. 



Techno Paratos 
 Waar moet je op letten bij het bouwen 

van een bivak? 

Simpel je matje uitrollen en een zeiltje 

over je slaapzak leggen is lekker snel  

klaar, maar je zal waarschijnlijk weinig 

slapen. Vooral in het voor- en najaar 

zijn de nachten koud en guur en soms 

kan het ’s nachts vriezen. Let altijd 

goed op het weer. Lijkt het erop dat 

het gaat regen dan is beschermen te-

gen regen het belangrijkst. Bij helder 

weer is de koude grond het meest 

vervelend en is een goede isolatielaag 

het belangrijkste. Het bouwen van een 

goed bivak kost even tijd, maar aan 

een goed gebouwd bivak zal je veel 

plezier/nachtrust overhouden. 

 

 

 

Wat is nu weer een bivak? 

Dit is een primitief slaapplek in de 

open lucht. Dit kan een hutje zelf 

zijn, gemaakt van natuurlijke mate-

rialen uit de omgeving maar ook een 

primitieve tent, gemaakt van een 

stuk zeil. Snel een goed bivak kunnen 

maken is van groot belang tijdens 

primitieve hikes, als je ’s nachts kled-

dernat wakker wordt omdat je bivak 

lekt of helemaal ontbreekt  is de 

kans dat je de volgende dag fit bent 

niet erg groot.  
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Denk aan de volgende zaken:  

� De bivak is winddicht, de opening 

maak je van de wind af en zo klein 

mogelijk. 

� De bivak is waterdicht.  

� De  bivak is geïsoleerd.  

� De bivak heeft een afsluitbare 

ingang.  

� Maak nooit een bivak in een grep-

pel of gat bij regenachtig weer. 

 

Een paar tips:  

� Zorg voor heel veel grondisolatie, 

gooi de bivak  zo vol als mogelijk  

 

met bladeren, takken en dennen-

naalden. 

� Zorg dat de bivak goed winddicht 

is en niet doorwaait en maximaal 

50 cm hoog is  

� 4 personen houden een bivak 

makkelijker warm dan twee en 

tegen iemand aanliggen geeft heel 

veel warmte.  

� Je kan je petfles vullen met warm 

water als kruik, (en je hebt gelijk 

water bij de hand)  

� Zorg dat als je eenmaal ligt, je er 

niet meer uit hoeft. (toiletteren 

o.i.d.) 

� Ga warm naar bed en zorg dat je 

kleding droog is, drink iets warms 

van te voren  

� Draag een muts, en haal je armen 

uit de mouwen en stop ze in je 

trui 

 

Tom Klokkenburg 
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Jullie hebben er vast alle-

maal wel eens gebruik van 

gemaakt om in te slapen, 

het bivak. Deze keer in 

Techno Paratos, hoe je een 

bivak moet bouwen. 



Kabouterpraat 
 

 

 

Beste ESTO lezers, 

 

Sinterklaas is nog maar net ons land uit of we zijn alweer bezig met de kerst. 

Lekker een paar dagen vrij, lekker eten, beetje vuurwerk afspreken.  

Dit alles kan natuurlijk niet zonder mooie kerstdecoratie. De kabouters kon-

den hun timmerkunsten en creativiteit laten zien.  

Alle stukjes zijn natuurlijk een groot succes geworden!  

 

Namens de kabouters en de kabouterleiding wensen wij iedereen alvast een 

fijne vakantie en fijne dagen! 

 

Groetjes, 

 

Thuu 
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Beverbabbels 

 Ook het andere team kon 1 vos niet 

vinden en daardoor hun puzzel niet 

compleet maken. Uiteindelijk kreeg 

ons groepje het laatste stukje van het 

andere groepje, want die hadden 2 

dezelfde stukjes. Dus hadden wij ge-

wonnen!  

 

 

De prijs was een lekker Rijssens hart-

je! Die ging er natuurlijk wel in. Ook 

kreeg iedereen een lekkere beker 

warme chocolademelk. Alle bevers 

vonden het superleuk om te doen en 

kunnen niet wachten op de volgende 

vossenjacht! 

 

Groetjes, 

 

Noa 

We gingen een vossenjacht doen in 

het centrum van Rijssen. Door het 

hele centrum liep  verkleedde leiding, 

maar wij mochten maar op een klein 

stukje vossen zoeken.  

 

De bevers waren verdeeld in 2 teams 

en het winnende team kon wat lek-

kers winnen. Om 2 uur mochten we 

beginnen en al snel hadden we veel 

vossen gevonden, die een puzzelstuk-

je voor ons hadden. Maar we konden 

de vos met het laatste puzzelstukje 

niet vinden.  
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De kabouters zijn zich alvast aan het voorberei-

den op de kerst. Lees hier hoe ze dat doen: 

 

28 november was het zover: 

de sinterklaasopkomst! De 

allereerste keer voor de be-

vers en ze vonden het alle-

maal erg spannend. 



Sherrow & Co. 
 Toen konden ze door lopen naar het 

Markeloseveldje en daar kregen ze hun 

frikadellen.  

 

Omdat er nog maar weinig tijd over 

was, werd er besloten om de route 

aan te passen en konden ze via een 

bospaadje naar een bankje.  

 

Daar kregen ze bananen met chocola-

de. Vanuit daar mochten ze door lo-

pen naar de blokhut. Alle spullen 

moesten op de blokhut eerst nog even 

worden opgeruimd. Toen iedereen er 

weer was en alles was opgeruimd, 

hebben we de vlag weer naar beneden 

gehaald en konden we naar huis. 

 

Dahniek Dangremond. 

 

 

Zaterdag 22 november hadden wij 

als rsa 618 een rijdende barbecue 

gehad. We begonnen de opkomst 

zoals gewoonlijk met de vlag hijsen 

en gingen daarna een potje Holland-

se leeuw doen.  

 

Daarna gingen we in 4 groepjes, 

waaronder een groepje met alle lei-

ding, een route lopen. Om te begin-

nen kreeg iedereen eerst 2 stokbro-

den met kruidenboter om op hun 

rijdende barbecue te leggen.  

 

De rijdende barbecue bestond uit 

een kruiwagen met daarin een vuur-

bak. De groepjes moesten als eerste 

naar blokhut Niej Begin en daar kre-

gen ze hamburgers.  
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Wolvengehuil 
 

Gideon Nieuwenhuis: 1 november ‘2014 

 

Toen ik zaterdag middag naar scouting ging hat ik er zin in. 

 

Eerst deden we horde. Daarna Hollandse leeuw dat was erg leuk 

Ik was hem met  een andere jongen al gauw waren er twee bij. Daarna gingen 

we in groepen rommel in het bos opruimen toen we terug Kwamen moesten 

we heel lang wachten op een  andere groep. Toen ieder een er was gingen we 

bus kruit doen ik was er maar een keer bij. 

 

Het was een leuke middag het allerleukste van alles was bus kruid want ik was 

hem 
 

 

Hielke Pluimers: 15 November 2014 
 

We moesten eerst de vlag hijsen. 

En toen deden we Hollandse leeuw. 

Ik vond Hollandse leeuw heel erg leuk. 

En toen moesten wij om handtekeningen  

vragen in het bos. 

Wij hadden meer dan 20 handtekeningen. 

Ik vondt dit ook heel erg leuk. 

Op het laatste moesten wij de vlag laten zaken. 

Het was een geslaagde middag. 

Ik vond het super leuk. 
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De RSA heeft hele specta-

culaire opkomsten. Hier 

een verslag van een op-

komst met een rijdende 

barbecue! 

De Middaghorde heeft weer wat be-

leefd! Lees hieronder uitgebreide ver-

slagen over opkomsten 



 Geflitst  

Tussenkamp bij de ochtendwelpen 

Installatieweekend 

bij de verkenners Vossenjacht in het  

centrum van Rijssen, tijdens de sinterklaasactiviteit 



Stamgezwam  
 Het bekende roddelspel uit ‘Ik hou van 

Holland’ hebben we ook gespeeld. 

Hier bleek al snel dat het geheugen 

van de gemiddelde stammer hard ach-

teruit gaat! Nadat de winnaars bekend 

waren gemaakt, werd de avond gezel-

lig voortgezet in de blokhut.  

 

Jubileum 

Volgend jaar bestaat de Holland Sch-

warzwald Stam 25 jaar! Dit wordt ui-

teraard groot gevierd. Dit zal gebeu-

ren met een reünie op 30 mei 2015. 

Tijdens deze reünie, wordt ook het 25 

jarig bestaan van de RSA 618 gevierd 

en ook het 65 jarig bestaan van onze 

scoutinggroep. Binnenkort volgt er 

meer informatie over de reünie en 

zullen de uitnodigingen worden ver-

stuurd. We houden jullie op de hoogte! 

De avond werd begonnen met een 

lekkere bak koffie, om de energie op 

te krikken voor de avond die komen 

zou.  

Na de koffie (en het koekje), begon-

nen we met het elfstedenspel. Bij 

elke stad moesten we verschillende 

vragen beantwoorden of opdrachten 

doen.   

De opdrachten waren zeer creatief 

ingevuld, we moesten bijvoorbeeld 

en vlo maken van dropveters en wa-

ter overbrengen tussen twee em-

mers, d.m.v. een blik met gaten in de 

onderkant. Ook 

werden onze 

voetbal skills op 

de proef ge-

steld, door te 

kijken wie het 

verste een bal 

kon schoppen. 
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Plus Scouts 
 Na een ingewikkeld touwspel begon-

nen we aan een erg spannend bos-

spel. Douane-sprokkelaar!  

 

Met een stel volwassenen in het pik-

kedonker door het bos struinen. Op 

3 meter afstand was nog niets te on-

derscheiden. De spanning was te voe-

len en iedereen was erg fanatiek.  

 

Na een echte scoutingquiz heeft Da-

nielle de punten bij elkaar opgeteld. 

Werner en Robert waren het win-

nende team.   

 

Groetjes, Maureen 

 

 

Op een zekere zaterdagavond in no-

vember was het raak. Activiteitenge-

bied “spel” was aan bod. Georgani-

seerd door Astrid, Danielle en Stijn.  

 

We begonnen met koffie en 

5december-snoepgoed. Maarten was 

eerder deze week vader geworden 

van een prachtige dochter en had 

heerlijke beschuit met muisjes mee-

genomen. Maarten, gefeliciteerd!  
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Vrijdag 21 november was de 

Holland Schwarzwald Stam bij 

blokhut Niej Begin te vinden, 

voor een avond ‘Aardrijks-

kunde’, georganiseerd door 

groepje aardbei. 

Met een stel volwasse-

nen in het pikkedonker 

door het bos struinen. 

Op 3 meter afstand was 

niets te onderscheiden. 



Troephoek 
 De volgende post was een post waar 

we lekkere hamburgers kregen. Hier-

na konden we naar Oosterhof lopen, 

waar een heerlijk kampvuur voor ons 

was gemaakt.  

Tijdens het kampvuur werd Nick geïn-

stalleerd als teamleider van de middag-

verkenners, hiervoor werd speciaal 

onze voorzitter, Jan Voortman, inge-

vlogen. 

 
De volgende morgen werden de 

nieuwe verkenners geïnstalleerd, nadat 

we eerst hebben genoten van een 

heerlijk, zelfgemaakt, primitief ontbijt. 

Aansluitend was er een ouderochtend 

en werd de locatie van het kamp be-

kend gemaakt; we gaan volgend jaar 

op kamp naar Neede.  

Hierna kon iedereen naar huis gaan en 

lekker gaan slapen. 

De foto’s zijn op de site te vinden. 

Nadat iedereen de slaapspullen in de 

blokhut had gelegd en we vlag had-

den gedaan werden we gedropt bij 

Bills Bar in Markelo. Vanaf daar lie-

pen we naar de eerste post, waar 

we een voorwerp moesten uitkie-

zen, zonder dat we wisten wat we 

ermee moesten doen. We konden 

kiezen uit een autoband, dropveters, 

bekertjes met water, jerrycan met 

water, touwen, spaghetti en eieren. 

De eieren moesten we meenemen 

en bewaren voor het ontbijt van de 

volgende ochtend, de spaghetti 

moest heel bij de volgende post aan-

komen, de jerrycan, bekertjes met 

water en autoband moesten worden 

meegenomen naar de volgende post. 

Wanneer we voor de dropveters 

kozen, moesten we met ieders een 

uiteinde in de mond  naar de volgen-

de post lopen en met de touwen 

werden we aan elkaar vastgeknoopt. 
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Stuurlui 
 

 

Verder zijn we op zoek naar nieuwe 

gebruikers voor de Niej Begin blokhut 

aan de Arend Baanstraat, omdat we 

deze blokhut willen afstoten, nu onze 

blokhut het "Oosterhöfke" geschikt is 

gemaakt voor de hele groep. 

 

In het groepsbestuur wordt Werner 

Prins opgevolgd door Rob Ligtenberg, 

die we nog kennen als hopman bij de 

middagtroep.  

Bedankt Werner, en welkom Rob! 

 

Rest me nog u een fijne kerst en een 

gelukkig 2015 te wensen.  

 

met scoutinggroet, 

 

Jan Voortman, groepsvoorzitter. 

 

 

Beste lezer,  

 

Terwijl u dit leest hebben we als 

scouting net de actie "Samen voor de 

voedselbank" afgerond. 

Dit keer een actie waarbij in plaats 

van de jeugdleden de volwassen 

scouts (en natuurlijk ook de RSA 618)  

aan de slag zijn geweest om op de 

markt in Rijssen voedsel in te zamelen 

voor landgenoten die het niet zo 

breed hebben... Ook dat is scouting! 

 

Vanuit de laatst gehouden algemene 

ledenvergadering heb ik nog een paar 

mededelingen: 

 

Besloten is om de contributie ko-

mend jaar ongewijzigd te laten op      

€ 100,--, nadat we twee jaar achter 

elkaar de contributie verhoogd heb-

ben.  
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Op 7/8 november was het 

jaarlijkse installatieweek-

end. Voor velen de eerste 

overnachting bij de verken-

ners. Traditiegetrouw be-

gon deze met een tocht. 

Gelukkig hebben we een 

actief bestuur en is er 

altijd weer wat nieuws 

te vertellen. Onze voor-

zitter aan het woord: 



Snoerloos 
 er niet echt uit om fatsoenlijk in te 

kunnen slapen. In de middag hadden 

we wat kleine workshops over kamp-

voorbereidingen.  Na het avond eten 

kregen we de opdracht om onze rug-

tas in te pakken voor een hike. 

Op onze slaaplocatie aangekomen 

moesten we opnieuw een bivak bou-

wen, deze ging een stuk sneller omdat 

we elkaar beter begonnen te kennen. 

  

De volgende morgen kregen we een 

24 uurs opdracht die we moesten gaan 

uitvoeren zonder budget. De opdracht 

luidde als volgt. Zorg er voor dat je 

binnen 24 uur, 3 vervoersmiddelen 

hebt gebruikt, in het buiten land bent 

geweest, een overnachting hebt gere-

geld en weer terug op Ada's Hoeve 

komt. 

 

Na een moeilijk overleg en wat tele-

foontjes kwamen we tot de conclusie 

dat we op pad moesten gaan, eerst 

met de trein, naar Coevorden daar 

konden we bij Center Parcs Hutten-

hoogte gratis fietsen lenen om naar 

Duitsland te fietsen.   

Dit jaar zijn Bram Stapper en Tim 

Roelofs er ook heen geweest om 

hun kennis en kwaliteiten over kamp 

en explorers bij te spijkeren. 

 

Op donderdag morgen kwamen we 

aan en meldden we ons bij de kamp-

staf. We werden ingedeeld bij de 

Tijgers, dit bleek later het groepje 

Explorers begeleiders te zijn die dit 

weekend de cursus gingen volgen. 

Na een korte kennismaking bleek 

dat we te maken hadden met 2 

mensen uit Geleen in het verre Lim-

burg, 1 uit Katwijk in Zuid Holland 

en 2 mensen uit Raalte. Gelijk kregen 

we onze eerste opdracht om een 

bivak te maken.  Omdat we elkaar 

nog niet goed kenden, en ieder zn 

eigen plan wilde uitvoeren zag deze 

bivak 
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Maar om  van het station naar het 

park te komen moesten we eindje 

lopen, we kwamen langs een brand-

weer kazerne, hier hebben we een 

taxi aangeboden gekregen in een 

brandweerauto. Vanaf Huttenhoogte 

fietsten we naar Duitsland voor een 

lekkere curryworst. De nacht brach-

ten we door in een met extreem 

goedkope bungalow op het Center 

Parcs. Terwijl we deze opdrachten 

over de 2 dagen uitvoerden, kregen 

we steeds kleine workshops over 

kamp, zoals een draaiboek, pro-

gramma en financiën opstellen.  

 

Na de 24uurs opdracht kwamen we 

terug op Ada's Hoeve waar we 's 

avond mee moesten doen aan de 

bonte avond met een mooi stuk over 

onze ervaringen. We besloten om  

een Nederlandstalig lied om te bou-

wen tot een verhaal wat we het afge-

lopen weekend hebben geleerd en 

hebben mee gemaakt.  

 

Na een zeer gezellige kampvuur-

avond die tot in de vroege uurtjes 

duurde, was het zondag de laatste 

dag,  we kregen deze ochtend nog 2 

workshops aangeboden, je kon kie-

zen uit allerlei activiteiten die jou aan-

spraken, denk aan: GPS, social media,  

 

 

 

 

 

overleven in de natuur, MPSE en nog 

veel meer. 

 

In de middag sloten we af met een 

kleine evaluatie en na de tijd met een 

lekker softijsje bij de brug in Ommen. 

 

Al met al kunnen we terug kijken naar 

een super mooi en leerzaam week-

end, waar we veel aan hadden. We 

hebben nog veel contact met de ver-

schillende groepen en hopen dan ook 

elkaar binnenkort nog een keer te 

spreken bij een leuke reünie. 

 

Bram Stapper en Tim Roelofs 

 

Wil je een kleine samenvatting van 

ons weekend zien? 

Scan dan de bijgevoegde QR-code en 

zie een kort filmpje gemaakt 

door de kampstafbegeleiding. 
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Tijdens het Hemelvaart 

weekend, wanneer de 

groenbloezen op kamp zijn, 

wordt ook elk jaar een 

kampcursus gegeven door 

Scouting Overijssel op Ada's 

Hoeve in Ommen. 



Ew'n wochen  
 Wat is je vrijetijdsbesteding, naast scou-

ting? 

“Ik zing bij Toda, ik ben diaken in de 

kerk en ik speel graag wat liederen op 

de gitaar.” 

 

Hoe ziet jouw scoutingcarriére eruit? 

“Ik heb 2 jaar bij de welpen gezeten en 

ben daarna naar de verkenners gegaan. 

Daar heb ik ook 2 jaar bij gezeten en 

toen bij ik ermee gestopt, ik ben daar-

na gaan volleyballen. 

Op een gegeven moment ben ik ver-

kennerleiding geworden, dit heb ik in 

totaal 8 jaar gedaan, waarvan 5 jaar als 

hopman (teamleider verkenners).” 

 

 

 

 

Werner Prins werd op 22 augustus 

1978 geboren, hij werkt als Civiel 

Technisch medewerker bij de ge-

meente Twenterand en is in 2010 

getrouwd met Renske. Renske is bij 

de meesten van ons beter bekend als 

Sterre, leiding bij de bevers. In 2013 

werd hun dochter, Nore, geboren. 

 

Wat houdt ‘Civiel technisch medewer-

ker’ in? 

“Ik maak technische tekeningen, 

werkomschrijvingen en zoek aan-

nemers voor het aanleggen van 

nieuwe infrastructuur (wegen bij-

voorbeeld).” 

 

Wat doen de groepsbegeleiders? 

“Ze zorgen voor het begeleiden van 

de leidingteams. Mijn taak was voor-

al administratief, ik maakte de uitno-

digingen voor de vergaderingen en 

de jaarplanning van de hele groep.” 
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Wat zijn de hoogtepunten? 

“Ik vond het verkennerskamp altijd 

wel het leukste. Daar werk je een 

heel jaar naar toe en dan ben je een 

week op kamp. Je komt doodmoe 

terug, maar toch heb je het gevoel dat 

je op vakantie bent geweest.” 

 

Hoe zie je je leven over 10 jaar? 

“Dat weet ik niet zo goed, ik kijk niet 

zover vooruit. Een iets uitgebreider 

gezin en gelukkig, maar dat ben ik nu 

ook wel” 

 

Wat ga je het meeste missen? 

“Het is leuk om op de hoogte te blij-

ven van de groep, straks hoor ik dat 

alleen nog maar via Renske. Daar-

naast vond ik de contacten mooi, 

vooral tijdens het teamleidersoverleg 

werd er goed overlegd, daar hangt 

een open sfeer, dat ga ik ook wel 

missen.” 

 

Wat wil je je opvolger (Rob) meegeven? 

“Voor het begeleiden van de leiding is 

het belangrijk dat het bestuur met 

elkaar blijft communiceren, op een 

informele manier. Daarnaast moeten 

de signalen die gegeven worden tij-

dens teamleidersoverleggen goed 

worden opgevangen. Rob zal dit vast 

heel goed doen! 

 

 

 

 

 

Wil je verder nog een (andere) rol ver-

vullen binnen de groep? 

“Voorlopig blijf ik gewoon Plusscout, 

over een paar jaar kijk ik wel verder 

of ik dan nog iets anders wil doen.” 

 

Wil je nog wat kwijt aan de groep? 

“De jaren dat ik groepsbegeleider was 

heb ik vooral de grote inzet van de 

leiding gezien, dit vind ik erg mooi! 

De teamleiders pakken veel op, er 

wordt veel gedaan en tijdens vergade-

ringen wordt er goed met elkaar 

overlegd. Ik vond de inzet van ieder-

een heel goed en wil hierbij dus ook 

een compliment geven aan alle lei-

ding!” 
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Na 4 jaar groepsbegeleider 

te zijn geweest, stopt Wer-

ner Prins met zijn functie. 

Hier een interview over zijn 

jaren in het groepsbestuur 

en zijn scoutingcarriére. 



Wereldwijs 
 

 van vrijdagavond tot zondagmiddag 

waarbij je o.a. de cultuur van Japan een 

beetje leert kennen, wat hun gewoontes 

zijn en wat ze eten. Verder leer je daar 

elkaar natuurlijk ook een beetje kennen 

en doe je ook gewoon leuke activiteiten. 

Kortom, we hebben het altijd  heel gezel-

lig met elkaar. In Japan sta je met heel 

veel mensen uit heel veel verschillende 

landen op een groot terrein met allemaal 

tentjes. Ook slapen we een paar nach-

ten bij een Japans gastgezin thuis. Je 

leert dus niet alleen de Japanse cul-

tuur kennen maar ook die van alle 

andere landen ook meedoen aan de 

Jamboree. Dat lijkt me zo leuk eraan. 

Dat je zoveel nieuwe mensen en cul-

turen leert kennen. We gaan in Japan 

allemaal leuke en gave dingen doen 

die je normaal ook wel eens met 

scouting doet, alleen dan net een 

beetje anders en met veel meer men-

sen. Daarnaast bezoeken we ook Hi-

roshima en gaan we in de steden din-

gen bekijken. Het zal een tijd worden 

om nooit te vergeten! 

Konnichi wa! (goede middag) 

 

Zoals veel van jullie misschien al weten ga 

ik in de zomervakantie 3 weken naar 

Japan met de World Jamboree. Dit is een 

wereldwijd scouting evenement dat elke 

4 jaar wordt gehouden. En elke keer 

wordt dit in een ander land gehouden. 

De Wereld Jamboree is voor 14 tot 18 

jarigen, daarom kun je er maar 1 keer als 

jeugddeelnemer aan meedoen. Later kun 

je wel als IST’er of als troepleider mee. 

Dit is dus een eenmalige kans die ik graag 

wil grijpen. Uit Nederland gaan er meer 

dan 1000 mensen mee waaronder 684 

jeugddeelnemers. Daar ben ik er dus 1 

van. Deze 684 zijn in 19 troepen van elk 

36 deelnemers verdeeld met nog 4 

troepleiders. Elke troep is genoemd naar 

een gebouw dat in de buurt staat. De 

troep waar ik in zit heet bijvoorbeeld 

Cosmos. Dat is een sterrenwacht aan de 

rechterkant van Overijssel.  

Met deze troep hebben we al een paar 

troepweekenden gehad. Dat zijn kampen 
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Kookhook 
 Hoe je het maakt: 

1. Verwarm de oven voor op 175°C. 

2. Meng zelfrijzend bakmeel in een 

kom met basterdsuiker, specu-

laaskruiden, kardemom en sinaas-

appelschil. 

3. Meng de boter erdoor en kneed 

alles met koele handen snel tot 

een samenhangend deeg. 

4. Vorm het deeg tot kleine balletjes 

en leg ze op een (met bakpapier 

bekleedde) bakplaat. 

5. Bak de kruidnootjes in het midden 

van de oven in 10-15 minuten 

bruin en gaar. 

6. Laat ze buiten de oven helemaal 

afkoelen 

7. Bewaar ze tot gebruik in een afge-

sloten koektrommel 

 

Bereidingstijd: 20 minuten en 25 mi-

nuten wachten. 

 

8. Verwarm de chocolade 1-2 minu-

ten in de magnetron. ( als niet al-

les gesmolten is, even laten staan 

dan smelt het vanzelf.) 

9. Serveer de kruidnootjes met een 

bakje gesmolten chocolade en een 

bakje decoratiesnoep en dit ze 

hierin met de bolle kant. 

 

Dat wordt smullen! 

Het recept dat hier staat is goed voor 

wel 100 kruidnootjes! 

 

Ingrediënten 

� 100 gram zelfrijzend bakmeel 

� 50 gram basterdsuiker, donker 

� 1 eetlepel speculaaskruiden 

� 1 theelepel kardemom, gemalen 

� 1 eetlepel sinaasappelschil, ge-

raspt 

� 60 gram boter, koud, in stukjes 

� 100 gram chocolade, puur 

� 1 flesje gekleurde balletjes, bak-

product 
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Zoals jullie allemaal in de 

vorige Esto hebben kunnen 

lezen gaat Iris Goldewijk 

(RSA) naar de Wereld Jam-

boree in Japan!  

Deze week staat de Kook-

Hook helemaal in teken van 

Sinterklaas. Met dit recept 

kun je zelf overheerlijke 

kruidnoten maken. 
 

Probeer het thuis maar eens! 



    

 

Puzzzzzel 
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Wij zoeken meer adverteerders 

Uitgave 4x per jaar 

Oplage 250 stuks 

2x op papier & 2x digitaal 

We zoeken adverteerders voor het 

financieren van de Esto Paratos. 

Interesse?  

- Stuur een email naar                                 

estoparatos@scouting-rijssen.nl 

- Wij nemen contact met u op 


