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Groepsblad van
Scouting Oosterhof – Niej Begin

Afgetrapt
Beste lezers,
Een Voorwoord of een Hoi, krijg het maar
eens uit je vingers. Ik blijf het lastig vinden
maar ook mijn beurt is het eens in 8
Esto's.Toch maken we hem steeds weer
met erg veel plezier en kijken we op deze
Esto Parartos met veel plezier terug op de
redactie vergaderingen, de liters koffie met
koek en het tipex op onze beeldschermen.
In deze Esto:
Een verhaal van elke speltak met lekker
veel foto's, fris nieuws, voorstellen van
Frank van Rijn en Rob Lichtenberg, Japanse
avonturen, oud leiding Jan Waanders haalt
herinnerigen uit het stof.
Ik kan niet wachten hoe jij hem eruit vind
zien. Zullen we hem samen gaan lezen?
Johan
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In 't nieuws
Geboorte Mette
Op donderdag 15 oktober
bereikte ons het blijde
bericht dat ons redactielid
Renske Prins opnieuw
mama is geworden. Samen
met haar man Werner
ontvingen ze een dochter
met de naam Mette. Van
harte gefeliciteerd!

Jungledag
Op zaterdag 28 november
vond de jaarlijkse Jungledag
plaats voor alle welpen/
kabouters uit de regio. De
dag vond plaats bij blokhut
Niej Begin en er werd een
tochtje gelopen door de
omgeving, onder andere
langs blokhut t Oosterhöfke.
Provinciaal steunpunt
Het provinciaal steunpunt
scouting Overijssel stopt per
31 december 2015 met
bestaan,
vanwege
het
stoppen van provinciale
subsidie. Daarmee komt
een einde aan 41 jaar met
hart en ziel ondersteuning
bieden aan regio's, groepen
en individuele kaderleden in
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Overijssel.
Op
12
december was er een
afsluitende
bijeenkomst Agenda
voor afgevaardigden van
groepen en regio’s in 19 december
Overijssel. Op pagina 18 Kerstactiviteit
lees je hier meer over.
26 december
EHBO-training
Geen opkomst
Sommige leiding en kaderleden van onze groep 2 januari
krijgen momenteel een Geen opkomst
officiele EHBO-training van
Johan en Karina, namens het 6 februari
Rode Kruis. Vanaf april Spooktocht RSA
volgend jaar zullen zij
officieel EHBO’er zijn. Dit is 20 februari
natuurlijk ook handig voor Baden Powelldag
de opkomsten en kampen.
16 april
Trainingen
St. Jorisdag
De leiding krijgt ook
trainingen in het leiding 27 april
geven. Daarnaast zijn er Koningsdag
teamleiders die op training
gaan voor het zijn van 4-7 mei
teamleider en er zijn Kampen
mensen die op kamptraining Groenbloesen
gaan. Dit gebeurt allemaal
zodat we alle leden van 14 mei
onze groep op een zo goed Geen opkomst
mogelijk manier leiding
kunnen geven.
24-27 mei
Avondvierdaagse

Padvindsterij
Afgelopen zomer hadden
ook de padvindsters weer
zomerkamp. Van een
beauty middag tot rugby, ze
kookten en chillden..

Afgelopen zomer hadden we weer
zomerkamp.
We deden weer veel leuke dingen.
Het begon op zaterdag, eerst een
eind fietsen en daarna de tent
opzetten en de keuken opbouwen.
In die tent sliepen we en in de keuken
chillden en aten we.

Maar buiten het programma deden
we met ons groepje ook andere
dingen als de Ice Bucket challence, de
challence mandarijn met schil eten en
we hebben elke avond het spel
stressen gedaan! Wat was dat leuk
zeg!

Kortom, het was een super leuk
kamp! Ik kan niet wachten op volgend
jaar!
Groetjes, Masha ter Harmsel
Elke dag deden we iets leuks. Dingen
als voetbal en rugby maar ook een
beauty middag! Toen hadden we een
lekker voetenbadje en gezichtsmaskers op!
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Snoerloos
Hallo, ik ben Astrid Strabbing,
plusscout en praktijkbegeleider bij
Scouting Oosterhof-Niej Begin.
De Esto-redactie heeft mij
gevraagd of ik iets wil vertellen
over de Gilwelltraining die ik heb
gevolgd. Natuurlijk wil ik dat, want
ik kan het iedere scout aanbevelen!
In 2010 ben ik gestopt met leidinggeven
en na een uitstapje naar de
jeugdcommissie van de tennisclub, ben ik
teruggekomen om iets voor de groep te
kunnen betekenen. Maar eerst heb ik dus
de Gilwell-weekenden variant met veel
plezier doorlopen van november 2014 –
april 2015.
Wat is Gilwell?
Een avontuur, waarin je samen met
andere scouts stilstaat bij jezelf en jouw
rol in de groep. De cursus begint met
ontmoeten. Je leert je medecursisten
kennen, zodat je je vertrouwd voelt om
je eigen verhaal met hen te delen. Ontmoeten staat ook voor loskomen van je
dagelijkse routines om zo ruimte te
scheppen voor iets nieuws, iets anders,
iets wat je misschien al heel lang wilt. Dan
ga je ontdekken door samen uitdagende
groepsactiviteiten te ondernemen. Daarin ontdek je steeds weer (on)hebbelijkheden van anderen en jezelf. Als groep
praat je hierover met elkaar en krijg je
meer inzicht in jezelf, jouw gedrag en hoe
dat bij anderen overkomt.
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Gilwell is leren door te doen. Tijdens de
cursus oefen je het ontwikkelen van
nieuw gedrag en het versterken van je
kwaliteiten, maar ook na de cursus ga je
hiermee aan de slag. Dit wordt je
persoonlijke opdracht. Dan wordt je ook
ondersteund door jouw persoonlijk
begeleider.
Jouw leerdoel leg je vast in een verslag en
dit
presenteer
je
in
het
Terugkomweekend.
Als je de Gilwellcursus hebt afgerond, mag
je de Gilwell-kralen en de Gilwell-das
dragen. De das en kralen worden
internationaal door scouts gedragen. Voor
meer informatie: www.scouting.nl/gilwell
Wat heeft Gilwell voor mij betekend?
Ik ben de uitdaging aangegaan door meer
van me te laten zien en te laten horen. Ik
heb vrienden voor het leven gemaakt, door
dat je in korte tijd veel met elkaar deelt en
meemaakt. Mijn persoonlijk begeleider was
mijn leidinggevende op mijn werk. Nu
begeleid ik op mijn beurt een jongen uit
Deventer bij zijn persoonlijke opdracht.
Dat is heel speciaal. Zeker nu ik me wil
richten op het trainen en coachen, daar heb
ik ook een scoutingcursus in gevolgd
afgelopen jaar, daar kan ik volgende keer
wel iets over schrijven!

Wolvengehuil
De welpen hebben op 27 augustus
pompoenen uigehold en er
verschillende mooi creaties van
gemaakt.
Via een kweker in Vasse konden we als leiding mooi goedkoop een flinke
aanhanger met pompoenen op de kop tikken.
Een creatieve opkomst was zo verzonnen.
Lekker de tafels buiten zodat het schoonmaken niet
uren zou hoeven duren, zijn we met de welpen aan
het snijden zagen en uitlepelen gegaan.
Mega enge maar ook stoere creaties ontstonden.
Al vonden enkele welpen het binnen snot van de pompoen maar vies en
glibberig, de gezichten stonden wel in een plezier modus.
Zie de foto's en lees het plezier.
Johan Nijeboer
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Techno Paratos
Al vele jaren doet onze
groep mee aan de Jota.
Voor het maken van goede
verbindingen is het van het
grootste belang dat de
antenne op de grootst
mogelijke hoogte hangt.

Het bouwen van een Jotatoren
Omdat de antenne op grote hoogte
moet hangen, bouwen we ieder jaar
een toren. Voor zover ik kan nagaan
is de eerste jotatoren in Rijssen
gebouwd omstreeks 1988.
De eerste jaren werden vooral torens
gebouwd bestaande uit drie delen.
Op de grond bouwde men twee
schoten, welke rechtop werden
geplaatst. Hiertussen werden balken
geknoopt om het geheel stabiel te
krijgen. Vervolgens werd de mast
omhoog gehesen en deze werd dan
gekanteld. Dit was heel bewerkelijk
en ook nog wel een beetje gevaarlijk,
want er moesten veel knopen
gemaakt worden in de lucht als de
schoten stonden.
Vanaf 1993 werden er kantelmasten
gebouwd; elk jaar een stukje hoger.
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In 2004 hebben we de laatste echte
toren gebouwd bij blokhut Niej Begin.
Hier hebben we de een hele week aan
gewerkt met een groot aantal leden
van de groep. Deze toren was
ongeveer 20 meter hoog. De toren
bestond uit twee driehoeken die uit
elkaar geschoven werden. Het geheel
was op de grond gebouwd en met
behulp van touwen, katrollen en
handkracht omhoog gezet en uit
elkaar getrokken.

De laatste jaren bouwen we een
kantelmast. Voordeel hiervan is dat hij
in een beperkt aantal uren te bouwen
is en dat het een beproeft concept is.
Vooral onder de twintig meter heeft
dit voor ons geen geheimen meer.

Onderste deel
van de toren in
2015
Tekening Jotatoren 1990.
Toren 2004 verlicht

Het hoogste punt was in 1995, deze
toren was ruim 30 meter hoog. Alleen
bij het neerlaten is hij in meerdere
stukken gebroken, we konden hem niet
baas. Een van de gebroken palen hangt
nog steeds in het leidinglokaal als
aandenken.

Jotatoren 1995, 29 meter
hoog

Toren 2004, klaar
om uitgeschoven
te worden.

Afgelopen winter is er een grote
hoeveelheid nieuwe pionierpalen
gemaakt. Wie daagt de huidige leiding
uit om weer eens een echte toren te
bouwen? Met een platvorm op meer
dan 18 meter en de antenne op
minimaal 25 meter? Dit zal meerdere
avonden en dagen knopen worden,
maar dan hebben we ook iets om met
elkaar naar toe te werken. Hoe dan
ook, als het gaat gebeuren, ben ik er
bij.
Tom Klokkenburg
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Beverbabbels
De bevers zijn wezen kijken
bij de intocht van Sinterklaas
in Rijssen. Hier kunnen jullie
lezen hoe deze spannende
dag is verlopen.

14 november was het dan zover,
sinterklaas kwam weer in Rijssen aan.
Dus verzamelden we aan het begin
van de middag in het centrum om te
gaan kijken naar de intocht. Met z’n
allen gingen we naar het pietenhuis
waar na een tijdje de eerste pieten al
naar buiten kwamen en ervoor
zorgden dat iedereen genoeg
pepernoten kreeg. Even later kwam
ook sinterklaas naar buiten en kon de
intocht beginnen. Nadat sint een
handje had gegeven aan de bevers
gingen we door naar het Europaplein
waar het grote feest begon. Daar
wachtte voor de bevers ook nog een
verassing, want de sint was hun ook
niet vergeten! Van de meetpiet kreeg
iedereen een mooie dasring!

Kabouterpraat
De kabouters hebben dit jaar een nieuwe leiding
gekregen: Kaa, hij stelt zichzelf hier aan ons voor.

He hallo allemaal,

Na allemaal sinterklaasliedjes gezongen
te hebben en sinterklaas was uitgepraat
was het tijd om naar het sinthuis te gaan
kijken. Er moest natuurlijk ook nog een
groepsfoto gemaakt worden met de
pieten dus dat gebeurde ook nog. Maar
aan elk feest komt een einde dus was
het, nadat we met zn allen nog even
warme chocomelk en speculaasjes
gedronken en gegeten hadden, alweer
tijd om naar huis te gaan, waar de
bevers de schoen konden gaan zetten
en de rest van de pepernoten op eten.

Dit stukje schrijf ik om mij even voor te stellen aan degene die mij nog niet
kennen.
Ik ben Kaa en geef leiding bij de kabouters. Ik ga elke zaterdagochtend met veel
plezier naar scouting om leuke opkomsten te geven. Ik vind het ook super gaaf
om te zien hoe leuk jullie het vinden op scouting. Zelf ben ik vroeger ook klein
geweest. Ik heb bij de welpen, verkenners en uiteindelijk bij de RSA gezeten. In
mijn dagelijks leven studeer ik werktuigbouwkunde op het ROC in Hengelo. Ik
ben nu 17 jaar oud en ben gelukkig met mijn vriendin. Buiten scouting en school
om werk ik bij Rick´s bloemen. Ik hoop dat jullie nu weten wie ik ben en als je
vragen hebt mag je altijd even langs komen.
Ik wenst jullie allemaal een gelukkig 2016 en heel veel scouting jaren.
Groetjes Jordy Heuver

Groeten uit Hotsjietonia van Bas Bos.
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Sherrow & Co.

De middaghorde heeft dit jaar een
nieuwe leiding binnen het leidingteam
gekregen. Zijn naam is Mang en hij stelt
zichzelf hier aan ons voor.

Op zaterdag 21 november
zijn wij met onze RSA
afdeling uit Rijssen naar
Holten gegaan om daar een
opkomst samen te draaien.
Wij zijn er met onze afdeling van
ongeveer 15 personen heen geweest om
een opkomst mee te draaien, kijken hoe
hun opkomst er uitziet en om ze
eventueel nieuwe technieken te leren.

Toen we aankwamen zijn we in twee
gemengde groepen opgesplitst om
krantenmeppertje te spelen maar dan
met kussens, komt iets zachter aan. Zo
leerden we elkaar beter kennen. Eerst
wisten we niet echt wat we ervan
moesten verwachten, maar al vanaf het
begin van het spel hadden we enorm
veel plezier en hebben we veel gelachen
met elkaar. Ondanks dat ze niet alles zo
makkelijk kunnen doen hebben ze stuk
voor stuk een geweldig karakter.
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Wolvengehuil
Hallo,

Daarna hebben we ons weer in 2 teams
verdeeld voor levend stratego. Wij hadden
onze vlag heel hoog in de boom verstopt,
na het verstoppen hebben we onze groep
opgesplitst om de vlag van de anderen te
zoeken. Het was geweldig om te zien hoe
serieus we dit spel samen speelden. Helaas
hebben we uiteindelijk niet gewonnen.
Toen was het tijd voor koffie met iets
lekkers, onze begeleiding zou voor koeken
zorgen, helaas waren ze dat vergeten. Als
laatst hebben we gepionierd. Zij deden dat
eigenlijk nooit, we hebben ze toen wat
basisknopen geleerd, zoals de mastworp
een kruissjorring, de platteknoop etc.
Hierna was het jammer genoeg alweer tijd
om de opkomst af te sluiten.
We kijken terug op een hele leuke en
leerzame middag, in Maart en Juni gaan we
nog 2 keer samen een opkomst maken, wij
kijken er erg naar uit!

Ik ben dus Mang. Ik zit al sinds 2006 op scouting. Ik begon bij de welpen. Al die
tijd heb ik elke zaterdag veel plezier gehad. Zelf wou ik later wel leiding worden
maar wist nog niet waar. Sinds dit jaar geef ik leiding bij de middagwelpen. Tot
nu toe heb ik een positieve ervaring hiermee. Elke week is het gezellig en ga er
altijd met veel plezier heen. Het team is ook geweldig. Ik hoop dat ik dit nog
lang mag doen en leuke tijden tegemoet ga.
Groetjes,
Mang

Mang
Mang is de vleermuis, een echt nachtdier.
Hij is meestal ergens op de achtergrond, maar toch hoort hij alles.

Iris, Hannah en Tim
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Geflitst

Foto’s van boven naar beneden:
- Overvliegen (5 september)
- Installatie bij de MOHO (14 november)
- Tulpenbollenactie (3 oktober)
- Deelnemers aan de reünie van Scouting
Rijssen op 30 mei, ter gelegenheid van het
65-jarig bestaan.
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Foto’s van boven naar beneden:
- Installatie bij de MIHO (21 november)
- Installatie bij de verkenners (14 november)
- Pauze tijdens de expeditie met de explorers
- Primitief koken bij de padvindsters
- Sinterklaasintocht bij de bevers
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Stamgezwam
De Holland Schwarzwald Stam
is ook begonnen aan een nieuw
seizoen. Ook dit jaar worden
de opkomsten voorbereid
door verschillende groepen.

De groepen hebben als naam een
groetesoort gekregen en zullen
ieders twee opkomsten per jaar
organiseren. Iedere opkomst heeft als
thema een bekend muzieknummer.
De groep zal een opkomst bedenken
die bij dit thema past en dat kan
natuurlijk zo creatief mogelijk.
Eind januari zullen de eerstejaars
stammers
een
overnachting
organiseren voor de hele stam. Daar
zullen zij laten zien dat zij officieel
stamlid willen worden en zullen ze
uiteindelijk worden geïnstalleerd.
Uiteraard is ook dit seizoen weer het
hoogtepunt het stamkamp, dat plaats
zal
vinden
tijdens
het
pinksterweekend. Waar we heen
gaan en wat het thema zal zijn, blijft
traditiegetrouw tot het laatste
moment geheim, maar het wordt
uiteraard weer legendarisch!
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Inmiddels zijn er alweer een aantal
opkomsten geweest. Tijdens de eerste
opkomst heeft het bestuur het nieuwe
programma voorgesteld en hebben de
groepen de thema’s van de opkomsten
gekozen.
Tijdens de opkomst ‘We are the
champions’ hebben we een soort
expeditie Robinson opdracht gedaan.
Door verschillende opdrachten/spellen
te doen werden onderdelen voor het
eindspel gewonnen.
Tijdens ‘Ring of Fire’ hebben we op een
bijzondere manier een omelet gemaakt
en tijdens de opkomst ‘Africa’ hebben
we een muziekquiz gedaan en een
tochtje gelopen.
Ook werd de zaterdagavondactiviteit
van de Jota, die elk jaar gehouden
wordt voor alle kaderleden en de RSA,
georganiseerd door de Stam. Dit keer
was het een levend ganzenbord,
waarbij iedere groep bij ieder punt een
opdracht moest doen of een vraag
moest beantwoorden. Uiteindelijk
werd het Rijssense Hart aan de
winnende groep uitgereikt.

Plus Scouts

Op een paar vrijdag- en
zaterdagavonden per jaar,
komen de Plusscouts bij
elkaar voor spannende
uitdagende en gevaarlijke
opkomsten. Lees mee….

Scrapheap challenge
Om half acht zijn we eerst begonnen met
een kopje koffie en thee. Daarna gingen
Robert en Werner het programma
uitleggen. We gingen pionieren met een
speciale opdracht. We moesten een
verrijdbare hijskraan bouwen om een
jerrycan op een platform op vier meter
hoogte te zetten. De groep die dat in de
snelste tijd kon zou de wedstrijd winnen.
Ik zat in het team van Leontine, Karina, Jan
en Maarten. We zijn vlug aan de slag
gegaan met bedenken van de hijskraan en
het snel verzamelen van het materiaal.
Daarna hebben we de hijskraan in elkaar
geknoopt.

Na een uur bouwen stonden er drie
totaal verschillende bouwwerken aan de
start. Onze groep moest de eerste tijd
zetten en dat was een supergoede tijd.
We waren zo onder de indruk van onze
tijd dat we de hijskraan loslieten om te
juichen....... Dat was niet zo'n slim plan,
want onze hijskraan was niet meer zo
stabiel en viel om. Bijna een platte Karina!
Gelukkig liep het goed af dankzij de snelle
reflexen van Karina. De andere teams
konden niet aan onze tijd tippen, zelfs
niet in de tweede ronde, na 10 minuten
extra tijd om hun hijskraan verbeteren.
Gelukkig maar, want onze eigen hijskraan
was total los. Zo konden we bij het
kampvuur onze overwinning vieren. De
prijs was de prachtige gouden hijskraan,
die we met vreugde in ontvangst namen.
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Plus Scouts
Op vrijdag 13 november
hing er de plusscouts
een spannende
griezelavond boven het
hoofd….Fright Night
We moesten ons verzamelen bij Addie's
hoeve met stalen zenuwen......dat
beloofde al heel wat voor het
programma. Bij het hek zat een enge
pop die geluid maakte. In de blokhut
konden we lekker zitten bij de open
haard met een kopje koffie of thee met
daarbij een koek met een spinnenweb
of een afgehakte vinger koekje....De
toon van de avond was goed gezet. Na
de koffie zijn we begonnen met het
maken van een nieuw rooster voor het
komende seizoen. Daarna was het tijd
voor het programma. Als eerste hebben
we film gekeken...... Welp....
Een horror film over een welp en zijn
horde in een bos, waar natuurlijk een of
andere psychopaat in ronddoolde.
De film was af en toe eng, maar vooral
zeer ranzig. Tijdens de film werd er flink
op de ramen en deur geklopt door wat
loslopende morgenwelpen, om ons eens
lekker te laten schrikken.
Na de film werd er bij het kampvuur
buiten een verhaal voorgelezen over
Huttenkloas, een moordenaar die
17

uiteindelijk gepakt werd en gestraft met
de dood. Maar hij had voor zijn dood nog
het geld verstopt in het bos. Nu moesten
wij in groepjes in het bos op zoek naar
aanwijzingen.

Daar lagen foto's bij en aan de hand van die
foto's konden we dan de schat vinden. Ik
ben het bos ingegaan met Stijn, Remco en
Werner. Na drie aanwijzingen gevonden te
hebben zag Remco aan een boom de schat
al hangen. Die hebben we ons toen maar
snel toegeëigend.
Daarna snel de andere aanwijzingen
gezocht en naar het kampvuur gegaan.
Daar hebben we de andere groepjes nog
lekker even laten zoeken:-D. Toen
iedereen de foto compleet had, hebben
we toch maar netjes opgebiecht dat we de
schat al hadden. Die hebben we daarna
eerlijk verdeeld. De chocolade munten
smaakten prima! Na nog even fijn bij het
kampvuur te hebben gezeten was het
alweer tijd om naar huis te gaan.
Dit waren mijn eerste twee opkomsten bij
de plusscouts en beide keren in het
winnende team.......

Dat belooft nog wat voor de komende
tijd!!
Marieke

Stoppen steunpunt
Het doek is dan defintief gevallen
voor ons geweldige Steunpunt van
Scouting Overijssel Per 31
december
2015
stopt
het
Steunpunt Scouting Overijssel
definitief na 41 jaar inzet voor
groepen en regio's in Overijssel!
Scouting Regio Twenteland, waarin onze
groep ligt, was met de drie andere regio’s
in Overijssel aangesloten bij het
Provinciaal Steunpunt Scouting
Overijssel.
Het Steunpunt Scouting Overijssel
ondersteunde de 118 scoutinggroepen in
de vier Overijsselse regio's. In deze
groepen spelen elke week bijna 9000
kinderen en jongeren het Scoutingspel.
Ruim 3000 vrijwillige kaderleden geven
veel van hun vrije tijd om deze
jeugdleden te (bege)leiden. Het
steunpunt bestaat sinds 1974. Er werkten
de laatste jaren nog vier
beroepskrachten, die werden
ondersteund door 3 (parttime)medewerkers en een groot aantal
vrijwilligers. Je kon bij het Steunpunt
terecht met al je vragen op
Scoutinggebied, materiaal lenen of
gebruik maken van de vergaderruimte
(geheel kostenloos).

Wat deed het Steunpunt?
Het Steunpunt had drie kerntaken,
namelijk:
• Training en vorming
• Ondersteuning en dienstverlening
• Informatie en advies

Als Scoutingvereniging willen wij kwaliteit
bieden. Het is immers niet niks wanneer
je de verantwoordelijkheid hebt voor
andermans kinderen. Om die kwaliteit te
garanderen en eventueel te verbeteren
konden Scoutinggroepen en -regio' s in
Overijssel terecht bij het Steunpunt.
Medewerkers Sylvia Wichink, Hannie
Oude Aarninkhof, Ruud Egberts en
Monika van Boheemen waren door alle
groepen zeer graag geziene scouts die
hun neus vaak in Rijssen lieten zien,
Scouting Oosterhof-Niej Begin en
bestuur danken de medewerkers voor de
prettige en positieve samenwerking in al
die jaren.
De groepen en regio’s gaan hun goede
werk voor de jeugd continueren.
De samenwerking tussen de groepen en
regio’s zullen nu zonder steunpunt op het
zelfde niveau voort gaan.
Bedankt, het gaat jullie goed! Zonnig
Spoor
En weet er staat op zaterdag altijd een
mok voor jullie klaar om gevuld te
kunnen worden met koffie.
Johan
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Ouwe Koeien
Jan Waanders (oud-leiding)
vertelt hier hoe scouting zijn
leven heeft beïnvloed. Hij
werkt als missionair werker,
namens de Hervormde
Gemeente
Rijssen,
in
Groningen.
Een rode draad?
Scouting is een beetje de rode draad in
ons leven geworden. Iedere zaterdag
komt onze scout Luuk thuis en bevuilt
met de bergschoenen de gang en
draait de wasmachine extra rondjes:
nog even Hollandse Leeuw gedaan (op
de Groninger klei…) Of bij het
ophalen van de kampen en de hikes of
het Noordelijk Pinkster Kamp. Je staat
er bij als een gepensioneerde scout
met heimwee. Hier zijn de Scouts
overigens nog weer wat primitiever
dan in Rijssen. Ze gaan als groep op
zomerkamp, van welp tot en met de
stam, allemaal in eigen tentjes, eigen
subkampen, sommige onderdelen
samen en andere weer per speltak.
Precies zo bij het Pinksterkamp. Zelfs
de welpen draaien iedere kampdag het
grondkleed om ☺.

Voor mij was er wel een poosje geen
Scouting. En het is goed om dat ook
te benoemen. In mijn verkenner tijd
ben ik systematisch door twee oudere
verkenners gepest, zonder dat de
leiding dat kon zien.
Het was Jan ten Klooster die mij drie
jaar later op mijn 17e weer vroeg om
mee te gaan op welpenkamp:
“Denderen in Zenderen”. Waar
welpen muntjes op de spoorlijn
legden, de platgereden muntjes
vergeleken, we een heuse raket
hadden gepionierd, pannen-koeken
werden gegeten tot je van neus tot kin
onder de stroop zat, waar de extra
dikke snee boterham ging naar de
welp die dat qua postuur verdiende,
we fikkie stookten in een bosje tot de
kleren zo stonken dat je minimaal drie
wasbeurten nodig had om het weer
uit de kleren te krijgen. En zo rol je
weer in dat prachtige spel van
Scouting. Twee jaar later al weer als
Akela!!

Hoeveel kampen er volgden? Ieder
jaar minimaal nog 1! (en we zijn nu 30
jaar verder). Ruim 10 jaar geleden
verhuisden wij naar Groningen waar ik
vanuit de Martinikerk in een
achterstandswijk het leven voor
kinderen en tieners leefbaarder hoop
te maken samen met 70 vrijwilligers,
en we sinds een paar jaar als het ware
opnieuw met de kerk in de wijk
uitvinden. Met de kinderen van Het
Pand gaan we naar een Scouting
blokhut aan de rand van de stad. En we
weer drie dagen fikkie steken,
Hollandse leeuw doen, sport en spel,
Tante uit Marokko zingen.
Fantastisch hoe je eigenlijk in Rijssen
klaar bent gestoomd om in Groningen
er
werk
van
te
maken.

En o wat is het hier anders. Als 19
jarige Akela vertrouwden de ouders je
de kids toe: “Veel plezier!!”. Hier was
er geen enkele aanmelding bij het
eerste kamp! Tot mijn vrouw Anneke
er achter kwam dat er aan de
schoolpoort werd gekletst: kan je die
Christenen wel vertrouwen? Tijdens
een kopje koffie drinken bij één van
hen werd het duidelijk: “Hoe weet ik
dat jij met je poten van mijn kinderen
af blijft?”. Tja…wat je ook zegt, eerst
zal je het moeten bewijzen. En heb
haar gezegd dat niemand garanties kan
geven, met daarbij meteen ook de
vraag: Ga je mee? Slaap maar bij ons!
Kook maar een lekkere pot eten! En
ze was om, het kamp stroomde vol.
Sindsdien is ze een vaste hulp bij onze
kampen.
Best bijzonder om nu te constateren
dat Scouting zo’n rode draad is
geweest. Als of in Rijssen de leerschool
was voor de periode nu in Groningen.
Jan Waanders
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Stuurlui
Deze keer in stuurlui een
stukje van onze groepsvoorzitter over belangrijke
onderwerpen die de afgelopen tijd behandeld zijn.

Beste lezer,
Zoals u zich misschien nog kunt
herinneren heeft u net voor de
zomervakantie een enquête ingevuld over
hoe u als ouder onze scoutinggroep
beleefde en waardeerde. Deze enquête is
niet alleen door ouders ingevuld maar ook
door de scouts zelf en ook de leiders van
onze groep. Allereerst nog bedankt voor
de respons die u als ouders/leiders of
jeugdlid gegeven hebt.
De afgelopen maanden zijn de resultaten
verwerkt en samengevat. Een paar feiten
wil ik u niet onthouden:
• Voor de activiteiten die de leiding
voor de jeugdleden organiseert gaf de
jeugd een (gemiddeld) cijfer 8,1, de
ouders een 8,0 en de leiding zichzelf
een 7,8.
• Voor de kwaliteit van de leiders zelf
gaf de jeugd ons een 8,7 en u als
ouders een 8,2.
We doen het blijkbaar als groep goed,
maar het kan altijd (nog) beter!
Met deze gegevens zijn we als groep aan
de slag gegaan; dat heeft geresulteert in
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Buitenblad

een plan van aanpak van verbeterpunten
voor onze groep. Enkele actiepunten van
zaken die we als eerste gaan aanpakken
zijn:
• Omgang met (scouting)materiaal,
veiligheid;
• Doorlopende leerlijn van opeen
volgende leeftijdsgroepen en het
vernieuwen van de spelactiviteiten;
• Het doorstromen en wisselen van
leiders binnen de groep.
Verder zijn we als groepsbestuur bezig
geweest om het beleid inzake alcohol en
roken verder uit te werken en handen en
voeten te geven zodat voor iedereen
duidelijk is hoe we hier verantwoord mee
om moeten gaan.
In de krant heeft u kunnen lezen dat de
plusscouts (zeg maar de senioren) van
onze groep, samen met het rode kruis
geholpen hebben met de voorbereiding
voor het opvangen van vluchtelingen in de
sporthal van Rijssen... Ook dat is scouting.
Weest Paraat!
Vanuit de laatst gehouden algemene
ledenvergadering is tenslotte nog besloten
om de contributie komend jaar net als
vorige jaar ongewijzigd op € 100,-- te laten
staan.
Rest me nog u een fijne kerst en een
gelukkig 2016 te wensen.
Met scoutinggroet,
Jan Voortman, groepsvoorzitter.

Op zaterdag 7 november 2015
was het landelijke Natuurwerkdag.
Op deze dag krijgt iedereen de
kans mee te helpen in het
natuur- en landschapsbeheer
bij hem of haar in de buurt.
Zo ook bij scouting Oosterhof-Niej
begin, met onze scouts zijn we veel
bezig in en met de natuur. We zitten
met ons gebouw letterlijk midden in
het prachtige bos.
Bij scouting leer je respect te hebben
voor natuur en milieu. De mooie ruige
bos omgeving zorgt ervoor dat we
creatief gaan denken. De risico’s die er
zijn, geven zelfvertrouwen. Deze
waarde is verbonden met het woord
Outdoor uit de spelvisie SCOUTS.
Een mooi voorbeeld van het
meewerken aan natuurbehoud is de
Landelijke Natuurwerkdag. Ieder jaar
steken vele Scouts door het hele land
op deze dag de handen uit de
mouwen.
Zo ook de hele groep in Rijssen, heeft
de armen uit de uniformblouses
gestoken.
Hierbij is veel werk verricht. De
welpen en kabouters hebben het bos
goed schoon gemaakt van zwerfvuil,
een aanhanger aan vuil is weer uit het

bos verwijderd, erg jammer dat we
toch elk jaar weer veel vuil vinden. Al
neemt de hoeveelheid wel flink af.
De bevers hebben voor de vogels in
het bos voederbellen gemaakt van een
bloempot.
De verkenners, RSA 618 en
padvindsters
hebben
het
bos
verwijderd van ongewenste vegetatie,
waaronder hoofdzakelijk Amerikaanse
vogelkers. Dit met behulp van spades
(uitsteken
van
de
kleinere
exemplaren) en afzagen met een
trekzaag (de 'pols-dikke' exemplaren).
Het bos is ontstaan in een
stuifzandgebied, er is veel naar klei
gegraven voor de steen en dakpan
fabrieken, wat nog steeds te
herkennen is aan de vele glooiingen in
het bos. Het is een gevarieerd bos met
veel grove den afgewisseld met
inlandse eik, berk en beuk.

Vogelkers
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Troephoek (CSI)
Tijdens het zomerkamp zijn
de verkenners, als echte
inspecteurs, op zoek gegaan
naar de oplossing van het
Mysterie van Neede: de
moord op de burgemeester.

Zaterdagmorgen vertrokken we
traditiegetrouw
vanaf
kasteel
Oosterhof, na het maken van de
groepsfoto. Aangekomen bij het
kampterrein
hebben
we
de
vrachtwagen uitgepakt en zijn we
begonnen met het opbouwen van
onze kampementen. ’s Avonds
kookte de leiding overheerlijke chili
con carne voor ons. Zondagmorgen
zijn we na het ontbijt vertrokken naar
de kerk in Neede. We werden
welkom geheten door de predikant
en kregen zelfs een staande ovatie
van de gemeente. Zondagmiddag
hebben we verschillende spellen
gedaan.
Maandagmorgen hadden we een
thema-ochtend, waar we mastermind hebben gedaan. Bij de posten
waren verschillende dingen te doen
en daarna kregen we een kleurtje,
waarmee we code konden oplossen.
23

Maandagmiddag vertrokken we voor
de tweedaagse tocht. Deze tocht
bracht
ons
langs
verschillende
bijzondere plaatsen in de omgeving van
het kampterrein. De eetpost was bij
een mooi rustpunt langs het kanaal en
de slaappost was bij een super aardige
boer in de schuur. Verder waren er nog
veel andere, spectaculaire posten, zoals
pigs-in-space (foto), het bouwen van
een brug zonder touwen en boomstam
gooien. Dinsdagmiddag waren we weer
terug op het kampterrein.

Donderdagmorgen zijn we actief
begonnen met sport en spel. ’s
Middags vertrokken we weer naar
Haaksbergen om daar lekker in het
zwembad los te weken. Hierna waren
we weer lekker fris, zodat we ’s
avonds
onze
ouders
konden
rondleiden op het kampterrein.
Vrijdag begonnen we weer met het
afbreken van onze tent en keuken en
’s avonds kregen we allemaal de tijd
om ons talent te laten zien op de
felbegeerde planken van het podium.
De PL’s zorgden, vanuit hun vreetkeet, voor frikandellen en hamburgers.
Na het zingen van alle(!) liedjes uit de
kampvuurbundel en het luisteren naar
een spannend verhaal, konden we
rustig gaan slapen, met z’n allen onder
één groot zeil.

Voor ieder onderdeel van het kamp
kregen we punten. Ook werd iedere
dag ons kampement geïnspecteerd,
waar ook punten voor gegeven
worden. Met de punten konden we
aanwijzingen krijgen, om daarmee de
moord op te lossen.

Het Mysterie van Neede werd
uiteindelijk het beste opgelost door de
Razende Rechercheurs (foto hierboven). Arjen Robben was de dader,
waarbij hij op de HUDO een
piketpaaltje gebruikte.

Woensdagmorgen hebben we een
kabelbaan gepionierd en ’s middags
vertrokken we naar Haaksbergen. Daar
deden we inkopen voor het avondeten,
waar de leiding kwam mee eten. Net
als iedere avond hadden we ook ’s
avonds weer een kampvuur, waar we
verschillende liedjes hebben gezongen
en een spannend verhaal verteld werd.
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Wereldwijs

Iris Goldewijk (RSA) is in de
zomervakantie
naar
de
Wereld Jamboree in Japan
geweest. Hier vertelt ze over
haar belevenissen.

Afgelopen zomervakantie ben ik naar
Japan geweest met de World
Jamboree. Hierbij komen scouts van
over de hele wereld bij elkaar om
samen een geweldig avontuur te
beleven, verschillende culturen te
ontdekken en gewoon ontzettend veel
lol te hebben. Je maakt contact en
deelt dingen met andere landen over
de hele wereld.

Wij hadden eerst een voorreis door
verschillende plaatsen in Japan. Tijdens
de voorreis ontdek je vooral Japan zelf
met je eigen troep van 36 personen en
4 leiding. Hieronder is ook een
homestay, 24 uur bij een Japans
gastgezin waarbij je een dag meeleeft
in hun gezin. Met 3 of 4 personen help
je mee met het werk en ook het eten
en slapen gaat op z’n Japans; op de
grond. We hebben ook veel mooie
tempels en andere gebouwen gezien
in verschillende grote en kleine
plaatsen. Tijdens deze voorreis
kwamen we ook al andere troepen
tegen van over de hele wereld.

Na een voorreis van 10 dagen,
kwamen we eindelijk aan op het
terrein van de World Jamboree. Hier
waren zo onge-veer 30.000 andere
scouts van bijna 150 verschillende
landen.
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Toen we aankwamen met de bus
moesten we eerst ruim een half uur
lopen voordat we op ons terrein
kwamen.
Eenmaal
aangekomen
hebben we alle tenten opgezet en zijn
we het terrein wat gaan verkennen.
Dat is nog best een klus met een
terrein van 3 bij 5 km. De dag erna was
er een opening met alle 30.000
mensen.
Ook was er op één van de dagen een
foodfestival georganiseerd waarbij je
over het hele terrein langs andere
troepen kon gaan om daar een
specialiteit te proeven. Bij de
Amerikaanse troepen kon je smores
krijgen, bij de Japanners rijstcake en
wij hebben poffertjes uitgedeeld.

Verder zijn we ook naar Hiroshima
geweest waar toen de herdenking was
van de eerste atoombomontploffing
van 70 jaar geleden. Mensen over de
hele wereld hebben hierbij stilgestaan
op die dag.
En een van de leukste dingen die je
eigenlijk altijd wel kon doen als je tijd
over had was swoppen. De meesten
hadden allerlei badges en klompjes
meegenomen om te ruilen met
mensen over de hele wereld. Zo krijg
je ontzettend veel kleine leuke
herinneringen die niet alleen uit Japan
komen.
Na de Jamboree zelf hebben we nog
een hele kleine nareis gehad en zijn we
nog even naar een aquarium geweest.
En zo heb ik drie geweldige weken
gehad.
Iris Goldewijk
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Ew'n wochen
Ook in Rijssen werden de
afgelopen tijd vluchtelingen
opgevangen.
Hier
een
verslag over de bijdrage van
onze scoutinggroep aan
deze opvang.

Op woensdagavond 21 oktober
werden we om 18.15 uur in sporthal
de Stroekeld verwacht. Ongeveer 20
mensen waren hier bijeen om de
bedden voor de vluchtelingen op te
bouwen. Veel van hen hadden een
mooie oranje-blauwe das om, zodat
ze herkend konden worden als lid van
Scouting Oosterhof-Niej Begin. De
pers was namelijk ook in grote getale
aanwezig.

Als eerste werd ons uitgelegd hoe we
de bedden in elkaar moesten zetten.
Dit was niet al te ingewikkeld, dus de
meesten hadden dit vrij snel door.
Na 1,5 uur hadden we alle 150 bedden
opgezet.
De sporthal was verdeeld in twee
delen. Het eerste deel bestond uit een
soort woonkamer met televisie en
banken, waar de vluchtelingen kunnen
zitten. Daarachter zat een deel met
eettafels en de plek waar ze het eten en
drinken konden krijgen. De rest van de
sporthal was bezet met 150 bedden.

Vanaf vrijdagmiddag kwamen de
vluchtelingen aan in Rijssen. In totaal
zijn er ongeveer 50 vluchtelingen
opgevangen in de Stroekeld. Deze zijn,
terwijl ze in Rijssen verbleven, geholpen
door verschillende vrijwilligers.
Maandagmiddag
zijn
ze
weer
vertrokken naar Voorst.
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Maandagavond 26 oktober werd er
weer een oproep gedaan op de
vrijwilligers van onze scoutinggroep
om de sporthal weer op te ruimen en
gereed te maken voor de reguliere
activiteiten.

Nadat de bedden waren opgeruimd,
kon de sporthal worden geveegd. De
dag erna zou er nog een
schoonmaakploeg door de sporthal
gaan, zodat woensdag de sporthal
weer gebruikt kon worden voor de
reguliere (sport-)activiteiten.

Voordat de bedden uit elkaar gehaald
konden worden, moesten ze eerst
worden
schoongemaakt
met
schoonmaakmiddel en een doekje.
Daarna konden de frames worden
losgehaald en konden de bedden
worden opgevouwen. Ten slotte
werden ze in een zak gedaan en op de
container gelegd.

De hulp van scouting Rijssen bij de
noodopvang in Rijssen, is een
onderdeel van de samenwerking
tussen Scouting Nederland en het
Rode Kruis. Het is mooi om te zien dat
veel vrijwilligers zich op deze en
andere manieren willen inzetten bij
het opvangen van vluchtelingen in ons
land.
Er is ook een filmpje gemaakt van het
opbouwen, die is te zien via deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=
wdklh-Csjcw
Bram
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Stuurlui
In de laatste editie van
2014 namen we afscheid
van Werner Prins als
groepsbegeleider.
In
deze editie stelt Rob
Lichtenberg zich voor.

De redactie van de Esto vroeg mij om
mijzelf even kort voor te stellen: Ik ben
Rob Lichtenberg, 31 jaar en sinds begin
2015 actief in het groepsbestuur van
de vereniging.
Samen met mijn vrouw Manon woon
ik in Nijverdal. Helemaal nieuw ben ik
eigenlijk niet in de groep; vanaf mijn
10e tot mijn 29e ben ik actief geweest
als welp, verkenner, rowan, stammer
en zo’n 10 jaar als verkennerleiding.
Na 2 jaar genoten te hebben van mijn
scoutingpensioen, werd mij gevraagd
of het mij wat leek om het groepsbestuur te komen versterken als
groepsbegeleider. Eerlijk gezegd
hoefde ik daar niet lang over na te
denken! Al die jaren heb ik me met
veel plezier ingezet voor de groep en
het leek me erg leuk om weer wat te
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Kookhook

te kunnen doen. Zo gezegd zo gedaan
en inmiddels zijn we alweer een jaar
verder.
Wat ik nou eigenlijk doe als
groepsbegeleider?
Samen met de rest van het
groepsbestuur zorgen we dat veel
zaken binnen de groep geregeld
worden. We kijken hoe het loopt bij
de verschillende speltakken, overleggen samen met teamleiders en
leidingteams over de dagelijkse gang
van zaken en ondersteunen de leiding
waar nodig. Klinkt saai? Dacht het niet!
Met een leuke, enthousiaste club
vrijwilligers maken we er voor alle
leden wat moois van en daar mogen
we best trots op zijn!

Kerst is in aantocht, en wat
doen we met Kerst??
Precies… lekker eten!
En heel veel mensen gaan dan
lekker gourmetten.
Dus wat is er leuker dan een
aantal receptjes die jullie zelf in
je eigen gourmetpannetje kunt
bereiden.
Mini-broodje-mini-hamburger:
Bak een hamburger met een klontje
boter lekker goudbruin in je pannetje.
Rooster ondertussen ook 2 sneetjes
stokbrood.
Beleg
je
broodje
vervolgens met wat je lekker vind,
gebakken uienringen, tomaat, sla,
kaas, augurk enzovoorts.

Rob Lichtenberg

Salami-kaas pannenkoekje:
Bereid de pannenkoekenmix naturel
met de melk volgens de aanwijzingen
op de verpakking. Vet een gourmet-

pannetje in met boter. Voeg wat
beslag toe en beleg het met reepjes
goudsalami. Keer als het beslag is
gestold en de onderkant goudbruin is.
Beleg met de geraspte kaas en bak nog
even.
Chocopannenkoekje met
marshmallows:
Vet de gourmetpannetjes in met wat
boter. Schep één eetlepel beslag in elk
pannetje. Keer de pannenkoekjes
zodra het beslag is gestold en de
onderkant goudbruin is.
Bestrooi de pannenkoekjes met
hagelslag en leg daarop een
marshmallow. Bak de pannenkoekjes
totdat de marshmallow smelt. In plaats
van marshmallows kun je ook fruit
gebruiken, bijvoorbeeld banaan, appel
of ananas.

Renske
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Puzzzzzel
Zie jij de verschillen? Er zijn er 6 in
totaal. Mail zo snel mogelijk naar
estoparatos@scouting-rijssen.nl !

Wij zoeken meer adverteerders
Uitgaven op papier en digitaal
Oplage 250 stuks

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
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