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Groepsblad van
Scouting Oosterhof – Niej Begin

Afgetrapt
Inhoudsopgave

Hey!
Je zal wel denken, hé wat raar, dit keer
geen Esto op papier? Dat klopt inderdaad,
dit is de eerste Esto Paratos die digitaal
verschijnt. De reden hiervoor is verderop
in deze Esto, bij het nieuws, te lezen.
Ook zijn er binnen de Esto redactie wat
veranderingen geweest, ook dit is in het
nieuws te lezen.
De inhoud van deze, digitale, Esto is natuurlijk gewoon hetzelfde als de papieren
versie. Dus je kunt nog steeds genieten
van alle avonturen van de speltakken en
andere nieuwtjes, veel plezier!
Bram
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In 't nieuws

Digitale Esto Paratos
Hier is die dan, de eerste
digitale versie van de Esto
Paratos. Wij hebben ervoor
gekozen om 2 keer per jaar
een papieren versie uit te
brengen en 2 keer per jaar
een digitale versie van de
Esto Paratos. Deze keuze is
gemaakt omdat het lastig is
gebleken genoeg adverteerders te vinden voor het
4 keer per jaar uitkomen op
papier. Zoals je ziet is de
inhoud van de digitale Esto
precies hetzelfde als de
papieren versie, dus de
spannende avonturen van
alle speltakken zijn nog gewoon te volgen via het
groepsblad!

vervanging. Maureen zal
plaatsnemen in de Esto
redactie. Ze is bij velen van
ons beter bekend als Marala (kabouterleiding).

Wijzigingen redactie
Zoals Arnold al had aangegeven in de vorige Esto
Paratos is hij gestopt met
zijn werkzaamheden binnen
de redactie. Bij dezen willen
we hem hartelijk danken
voor zijn inzet en creativiteit, de afgelopen jaren.
Gelukkig hebben we niet
lang hoeven zoeken naar

Dassen
Er zijn weer nieuwe dassen. De kosten zijn €12,50
per stuk en kunnen besteld
worden bij mevrouw Nijeboer, Wierdensestraat 115.
Voor bestelling eerst bellen; 0548-513539. De
naambandjes van Scouting
Rijssen zijn hier ook te bestellen.
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Secretaris stichtingsbestuur
Het stichtingsbestuur heeft
een nieuwe secretaris,
Roland Ridder. Hij neemt
het stokje over van Henriette Veluwenkamp.
Coördinatrice schoonmaak blokhutten
Brenda Hans zal het
schoonmaken van de blokhutten gaan coördineren.
Ze neemt de taak over van
Heidi Averesch.

Padvindsterij
Agenda
22 februari
Baden Powelldag
1, 8, 14/15 maart
PRW

Vampieren….
Weerwolven….
De padvindsters maken het
spannend!
Lees snel verder……als je
durft!!

29 maart
VoJaTo

De opkomst van Iris, Marit en
Kim.

12 april
Sint Jorisdag

We begonnen zoals gewoonlijk met
de vlag hijsen, en daarna riep Iris
Kim en Marit uit het bos. Marit was
verkleed als een vampier, en Kim als
een weerwolf. Daarna werden we
in 2 groepen verdeeld, de ene helft
was vampier, en de andere weerwolf. Toen moesten we spellen
tegen elkaar gaan spelen. We deden
(onder andere) een quiz waarbij je,
als je het antwoord wist, eerst een
paal aan moest tikken en daarna
over een aantal bankjes heen moest
springen. Ook deden we een spel
waarbij je met een aantal voorwerpen je hele groepje aan de overkant
moest krijgen.

26 april
Koningsdag
3 mei
Dodenherdenking
Rijssen
20 – 23 mei
Avondvierdaagse
28 – 31 mei
Hemelvaartskamp
kabouters/welpen
7 juni
Geen opkomst
(leiding op kamp)

Het groepje met de meest gewonnen
spellen, won. Uiteindelijk waren dat
de vampiers. Het was een originele
en spannende opkomst.
Groetjes,
Hannah van den Bosch
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Wolvengehuil

Troephoek
11 januari waren de verkenners weer bij de blokhut
te vinden om lekker primitief te koken. Zelfgemaakte
appelflappen stonden dit
keer op het menu.

Hallo. Het was weer erg leuk op de
scouting. We gingen primitief koken.
Eerst gingen we met z’n allen het
bos in om zo veel mogelijk hout te
zoeken. Niet altijd leuk als alles nat
is, maar ja, iedereen kreeg het vuur
aan, zelfs Mattijs en Bart (…geintje
natuurlijk ;)
Er ging van elke patrouille iemand
naar het verkennerslokaal om appelflappen te maken.
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Met extra veel suiker natuurlijk, één
pak bruine suiker en een half pak gewone suiker. Maar toen alles klaar was
smaakte het ons toch nog lekker. Iedere patrouille kreeg een verassing om
ook warm te maken; die van ons was
appel met rozijnen en heel veel dat
suiker, best lekker. Nadat we lekker
hebben gegeten, konden we afsluiten
en naar huis gaan.
Groetjes,
Jacco Nijzink

Spannende avonturen beleven, vieze of
juist lekkere snacks maken boven een
kampvuur… wat hebben de welpen nu
weer allemaal beleefd??
Hallo allemaal ik ben Niek van der Duin en ben 8 jaar en woon in Rijssen. Ik zit sinds september dit jaar bij scouting en vind het erg leuk in
nest rood. Ik ben nog niet mee geweest op kamp want dat vind ik allemaal nog erg spannend. Wat ik heel leuk vond is knopen maken en
elkaar met verf tikken (lekker vies worden).
Ook vuurtje stoken doe ik graag aan mee, maar die banaan roosteren
en dan ook nog opeten dat vond ik maar niets.
Ik heb liever gewoon een banaan en gewoon chocola.
Ik hoop nog veel te leren bij scouting zoals:
- nog meer knopen leren
- hutten bouwen
- vlotten maken
- en nog veel meer dingen
Groeten van Niek
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Verbouwing
We zijn inmiddels begonnen
met het verbouwen van
blokhut ’t Oosterhöfke, hier
een uitleg over het verdere
verloop van de nieuwbouw.
Sinds 2009 zijn we als beheerstichting bezig met het maken van plannen om onze blokhut aan de AH ter
Horstlaan op te knappen. Na veel
overleggen en plannen maken gaat
het nu eindelijk gebeuren.
In de kerstvakantie zijn de bomen
gerooid die in de weg stonden. De
maand februari wordt gebruikt om
de blokhut leeg te maken. Begin
maart wordt het aanwezige asbest
gesaneerd en daarna volgt de sloop
van een gedeelte van het bestaande
gebouw. Zoals de planning nu staat
wordt eind maart de begane grond
vloer gestort en bereiken we half
april het hoogste punt. Als alles volgens planning verloopt zijn we half
juni klaar, dit zou betekenen dat er
dit seizoen nog opkomsten kunnen
worden gedraaid in de vernieuwde
blokhut.
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Wat gaan we doen:
De oude blokhut is geheel van hout en
niet geïsoleerd. De nieuwe blokhut
krijgt een geïsoleerde betonnen vloer
met een houten vloer afwerking. De
buitenwanden worden aan de binnenkant van steen en aan buitenkant van
hout. Zo behoud de blokhut dezelfde
uitstraling, maar is hij wel degelijker.
De scheidingswanden van de lokalen
maken we van hout. Zo kunnen we
hier allerlei dingen ophangen en mooie
muurschilderingen op maken. Verder
komt er een groter leidinglokaal en
een grote spelmaterialen berging.
Hoe gaan we het aanpakken:
We gaan bouwen in eigen beheer,
overdag huren we timmerlieden en
metselaars om voor ons te bouwen. ’s
Avonds en zaterdags wordt er door
vrijwilligers gebouwd.
Op deze manier willen we de klus binnen 4 maanden gereed hebben.
Met alle 16+ leden van onze groep
hebben we afgesproken dat ze een
dagdeel in de maand helpen met de
bouw. Verder hopen we op hulp van
ouders en verdere vrijwilligers.

Hiermee hopen we de bouwkosten te drukken en met elkaar een mooie blokhut te bouwen waarmee we als scouting groep jaren vooruit kunnen.
Mocht je willen helpen dan kun een van stafleden aanschieten of een mail sturen naar nieuwbouw@scouting-rijssen.nl.
Het is de bedoeling dat er vanaf 1 maart elke maandag- , woensdagavond en
zaterdag morgen gewerkt. Door de weeks beginnen we om 18.30 uur, zaterdags om 7.00 uur.
Via onze site en facebookpagina houden we jullie de hoogte.
Uiteraard mag je ook altijd een keer komen kijken als we aan het bouwen zijn.
Namens de bouwcommissie,
Tom Klokkenburg

Onder: nieuwe plattegrond
blokhut, rechts: nieuwe
aanzichten blokhut.
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Plus Scouts
Ja, en het was weer zo ver
een plusscouts opkomst.
En dit keer bouwen we
onze eigen ideale samenleving voor een avond!

We begonnen met een lekkere bak
koffie of thee. Daarna kon het beginnen om van niets iets te maken!
De eerste opdracht was: maak een
vuur zonder aansteker of lucifers,
wie dat het snelste kon.
Er waren 2 groepjes; groepje 1 bestond uit: Johan, Stijn, en Esther, en
groepje 2 bestond uit: Jan, Maureen
en Leontine.
En het kon beginnen. De firestarter,
hout en watten werden uit Johan’s
bus gehaald..
- Wat die man allemaal wel niet in
zijn bus heeft - Maar ja, het vuur
werd gebouwd en binnen een paar
minuten hadden Johan, Esther en
Stijn het vuur aan.
Ondertussen in de keuken, waren
Jan, Leontine en Maureen druk bezig
om in een pan het vuur aan te maken. Dat ging ze goed af ook zij had-

den het vuur zo aan.
Daarna was het aan hen om het vuur
over te brengen van de plek waar het
vuur gemaakt is, naar de kampvuurkuil
zonder dat het uit gaat, en om er dan
een groot houtvuur van te maken.
Op naar de volgende opdracht; maak
een rugzak van takken uit het bos. Dus
met een bijl, zakmes of blote handen
op zoek naar takken en hout om er
een rugzak van te maken. Na het verzamelen van alles wat we nodig hadden, kon iedereen beginnen met het
maken van 1 rugzak per groep.
Groep 2 maakte er 1 met touw en
hout, zoals het hoort en had hem als
eerste klaar, hij zag er erg mooi uit.
Groep 1 dacht: “op naar de bus van
Johan” en daar kwam een rol Duct
tape uitgerold om die rugzak professioneel aan elkaar te tapen, en dat werkte, maar helaas, groep 2 had hem al als
eerste klaar en dus was de stand gelijk.

De volgende opdracht was; maak een
stok voor marshmallows, voor jezelf
en voor de organisatie. Dus de messen kwamen tevoorschijn om een
punt te maken aan de stok. De ene
ging het makkelijker af dan de ander,
wat ges…. over niet scherpe zakmessen enzo. Maar het was gelukt,
groep 1 was als eerste klaar en dus
was de stand 2-1 voor groep 1.
Op naar de laatste halte; maak een
brancard om 1 persoon te kunnen
vervoeren
Groep 2 was dit keer wel heel snel
klaar.2 bezems en een jas en klaar
was de brancard. Toen moesten ze
nog iemand vervoeren. Maureen was
hier het slachtoffer, maar hij werkte
wel.

Toen groep 1. Johan liep direct naar
de auto om een soort zilver folie uit
de auto te halen, om daar iemand op
te vervoeren, Esther was hier het
slachtoffer voor. Maar het folie was
niet sterk genoeg en scheurde! Dus
helaas het was mislukt.
Dan maar eens proberen om met
Duct tape (B-merk) een brancard te
maken! Dit zou normaal wel willen
maar het was toch niet stevig genoeg.
En dus ook die poging mislukte. De
stand eindigde in een gelijkspel.
Daarna was het programma afgelopen
en werd er gezellig rond het kampvuur gezeten met onze zelf gemaakte
stokken waaraan een marshmallows,
of kaas met spek, en daar bij een lekker drankje.
Al met al een geslaagde Utopia opkomst.
Groeten Robert Dekkers
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Volleybaltoernooi
Op vrijdag 27december
stond een klein groepje RSA
/ leiding / stam voor de
Jumbo in Rijssen. Vol adrenaline, sportief, uitgeslapen
en in de startblokken.

Natuurlijk moest er nog ’n rowan
opgehaald worden, hij had zich verslapen, voordat er doorgekacheld
kon worden naar Nijverdal.
Wat is er zo belangrijk om om half
10 ’s morgens, in de kerstvakantie,
in Nijverdal te moeten zijn?
Natuurlijk het jaarlijks terugkerende
kerstvolleybal toernooi. En we hadden een naam hoog te houden, vanuit het niets kwamen we vorig jaar in
de halve finale. We deden een gooi
naar de prijzen, maar gingen daar
eervol ten onder. Dit jaar waren we
er klaar voor! Tsjakka!
RSA had zich opgegeven met twee
teams, maar zoals altijd waren er
lamballen die zich op het laatste
moment afmeldden.
Dus werden de teams nog ter plekke
samengesteld. Petje af voor Johan’s
team met zijn drie Rowans; Dirk,
Corné en Elbert. Zij hebben zich
11

samen de benen uit hun lijf gerend.
De stam deed met 2 teams mee. Dat
verhoogde het wedstrijd element nog
een beetje.
Natuurlijk kan ik uitgebreid ingaan op
alle wedstrijden, maar de details zijn
me niet bijgebleven. Hoogtepunten?
-De 2 gewonnen sets door de RSA
B r a v o!
- Onze overwinning op het stamteam.
- De verontwaardiging op de gezichten
van de stam toen ze niet in de kwart
finale zaten, was een plaatje waard. ‘N
verkeerd doorgeven uitslag, maar na
wat bemoeienis met de wedstrijdleiding konden ze alsnog het veld op,
waar ze er weer vanaf gemept werden. Wij haalden eveneens de kwart
finale, gingen door naar de halve finales
en stonden uiteindelijk in de finale.
Daar kreeg onze conditie het te zwaar
verduren, gaven wij ons portie aan
Fikkie en ging de verdiende eerste prijs
naar de Bataven!
Na een gezamenlijk drankje in de kantine kregen we nog twee grote zakken
met oliebollen, die we gebroederlijk
met iedereen uit Rijssen hebben opgepeuzeld. Heerlijk!
Team ”verliezen doet wel zeer” ;
Bram, Jarno, Tim, Patrick en Albert;
gefeliciteerd met onze 2e plaats.
Leontine

Wolvengehuil
Tijdens de laatste opkomst van het
jaar, hebben de welpen een bezoek
gebracht aan een echte kippenschuur.
Hier een verslag gemaakt door Lowie.
De opkomst zijn we zo snel mogelijk begonnen met de vlag om daarna
groepjes te maken voor in de auto’s. De welpen waren allemaal gespannen,
“wat gaan we doen en waar gaan we heen?”. Toen we allemaal in de auto
zaten, reden we richting Enter. De welpen vroegen aan mij, ‘Lowie, waar gaan
we heen?’ Ze begonnen allemaal druk na te denken en één vroeg er of we naar
het zwembad gingen. Maar ja, zonder zwembroek werd hem dat niet…
Uiteindelijk kwamen we naar een 10 min rijden aan bij een boerderij! En niet
zomaar een boerderij, een kippenboerderij.
We moesten even wachten op Jeroen RoHAAN, hij ging ons alles vertellen
over de kippenboerderij. Via een trap kwamen we op een plateau waar we
een goed uitzicht hadden over de hele kippenschuur, met duizenden kippen.
Jeroen haalde een kip uit een doos, om deze van dichtbij te laten zien. De kip
zag er best gevaarlijk uit, met z’n grote klauwen en scherpe snavel, maar de
welpen waren er niet bang voor, ze stonden in de rij om de kip te mogen
aaien. Jeroen RoHAAN hield de kip goed vast in het nekvel zodat de kip niet
veel kon doen. Na alle uitleg over de kippen gingen we naar de inpakkamer.
Hier werden alle eieren ingepakt en kregen ze een zelfde barcode door een
rode stempel-machine. Erg mooi om te zien hoe snel dat gaat. Na al die
informatie en geweldige kijk in de pluimveewereld hebben we Jeroen bedankt
met een klein cadeautje. Hij had ook
nog een cadeau voor de welpen, ze
kregen allemaal een nep kuikentje
mee. Het was een leerzame en leuke
middag.
Groeten Lowie
“de apenkoning”
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Geflitst

Foto’s van boven naar beneden:
- Buikschuiven tijdens de kadertraining
van de verkenners
- Apenkooi bij de middagwelpen
- Pionieren bij de ochtendverkenners
- Wandklimmen met de Stam
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Foto’s van boven naar beneden:
- De middagwelpen op bezoek bij een
kippenschuur
- De ochtendwelpen maken een spijkerschilderij
- Ingevlochten kabouters
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Kabouterpraat

Stamgezwam
De Holland Schwarzwald
Stam heeft zich van hun sportieve kant laten zien en begaf
zich op grote hoogte, tijdens
het wandklimmen in Enschede.
Vrijdag 20 december verzamelde de
Stam zich op hun thuisbasis, blokhut
Niej Begin. Na een lekkere kop koffie vertrokken we richting Arque
klimcentrum Enschede. Daar aangekomen, hebben we onze sportiefste
outfits aangetrokken.
Het begon met een instructie op een
kleine klimwand. Er moesten koppels gemaakt worden, van mensen
met ongeveer hetzelfde gewicht.
Eén persoon van het koppel moest
zekeren en de ander ging klimmen.
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Marala (Maureen) is gestopt met leidinggeven bij
de kabouters. Hier schrijft ze over haar afscheid.

Op de kleine klimwand werd geoefend
en toen we het klimmen en zekeren
onder de knie hadden, kon het echte
werk beginnen.
Er bleken echte natuurtalenten bij de
Stam te zitten, die zichzelf tot grote
hoogte wisten te brengen. Na 1,5 uur
klimmen konden we ons weer omkleden, om daarna huiswaarts te keren.
Er zijn tijdens het klimmen behoorlijk
wat calorieën verbrandt. Daarom
werd op de terugweg “de grote gele
M” bezocht, om zo de verbrandde
calorieën weer aan te vullen.
We kunnen terugkijken op een gezellige, actieve opkomst!

Lieve kabouters/ouders/medeleiding (en iedereen die ik vergeet),
Na bijna 7 jaar leiding te zijn geweest van de kabouters, voelde het als mijn
taak om het ‘stokje’ over te dragen aan de volgende generatie. Thuu (Stefan
Nijsink) heeft afgelopen september het teamleiderschap van mij overgenomen.
Zo kon ik er langzaam uitrollen. Ons 2e
tussenkamp van dit jaar (1718/01/2014) stond in het teken van
mijn afscheid. Zo’n overnachting is echt
super. Alleen een ochtend zou wel erg
kort zijn… Een klein feestje was het
kamp wel. ’s Avond veel popcorn,
snoep, chocolade soezen, cola/sinas,
traktatie (van Ikki’s verjaardag).
Zaterdag ochtend zijn we op pad gegaan naar het witte veldje. Daar konden
we ons allemaal uitleven op de trimbaan. Eventjes rekken, strekken en ochtendgym. Als verassing had ik bedacht om 1 lange invlecht te maken bij de kabouters (zo zijn ze mooi rustig, ahum…) Jammer genoeg moesten de haren
wel heel lang zijn om in de vlecht te kunnen. Een aantal kabouters konden
hierdoor helaas niet meedoen. Gelukkig mochten ze wel mee op de foto.
Van alle kabouters heb ik een kookboek gekregen met
allerlei heerlijke recepten erin, sommigen zelf geschreven, getekend, uitgetypt. Hier ga ik me de komende tijd wel mee vermaken.
Het klinkt misschien heel cliché… Leiding, ouders,
(oud)kabouters, allemaal heel erg bedankt voor de
geweldig leuke en mooie jaren!!!
16

Stuurlui
Deze keer in stuurlui 2
brieven van het bestuur.
Eén van Arend over de
overeenkomst van de
blokhut en één van Henriette over de contributie.

De blokhut is van Scouting!
Na ruim een jaar onderhandelen is
op 24 december de overeenkomst
getekend tussen de familie Schouten
en Scouting Oosterhof-Niej Begin
Hierdoor is de blokhut eigendom
van scouting geworden en zijn we
vrij om de blokhut te verbouwen.
Tegelijkertijd hebben we een overeenkomst gesloten over het gebruik
van het bos rondom de blokhut.
Hiermee is het gedoogde gebruik
van vroeger omgezet in een recht
voor scouting.
Het speelbos dat we mogen gebruiken ligt tussen het toegangspad naar
de blokhut en de Schietbaanweg en
tussen het Beukenlaantje en het pad
achter de blokhut.
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Bij een overeenkomst horen afspraken. We hebben de afspraken zo opgesteld dat ze het scoutingspel niet
hinderen, maar ook zo dat het bos niet
beschadigd.
Wat mag wel:
• activiteiten voor scoutingleden
• verkennen en ontdekken van de
natuur
• gezamenlijk spelen van binnen- en
buitenspellen
• vuur maken en eten bereiden
• verzamelen van sprokkelhout voor
kampvuur
• spelen buiten de paden, maar wel
in het speelbos
• incidenteel kamp opzetten en
overnachten op het voormelde gebied;
Wat mag niet
• activiteiten, anders dan het scoutingspel, die de rust van mens of
dier in het bos verstoren
• activiteiten die de natuur, de houtopstand of de ondergrond beschadigen
• gebruik van versterkt geluid en het
maken van knalgeluiden, bijvoorbeeld met vuurwerk

•
•
•
•
•

activiteiten tussen 22.00 en 6.00
uur, anders dan een kamp opslaan
gebruik van fietsen buiten de
daarvoor bestemde paden
gebruik van gemotoriseerde voertuigen en andere machines buiten
de openbare wegen
onveilig gebruik van vuur
spelen buiten de paden, buiten
het speelbos. De overzijde van de
Schietbaanweg is verboden toegang!

Eigenlijk zijn bovenstaande regels een
voorzetting van de afspraken die al
jaren gelden, maar die we nooit opgeschreven en duidelijk verteld hebben.
De tekst van de gehele overeenkomst
hangt op het prikbord in de hal van de
blokhut.
Met vriendelijke groet,
Arend Smit
Voorzitter Stichting Scouting Oosterhof – Niej Begin

Contributie 2014:
Aan de ouders/verzorgers van de
jeugdleden van Scouting OosterhofNiej Begin,
De nieuwe regels rondom SEPA verplichten ons om u minimaal 14 dagen
van tevoren te melden dat we de
contributie gaan afschrijven.
De contributie 2014 voor jeugdleden
is vastgesteld op € 50,= per half jaar.
De contributie wordt twee keer per
jaar geïncasseerd. Wij zullen dit bedrag rond 1 februari en rond 1 juli
2014 van uw rekening afschrijven.
Opzeggen kan elk moment schriftelijk
via de teamleider door het invullen
van het rode afmeldformulier.
Met vriendelijke groet,
Henriëtte Veluwenkamp
Penningmeester Scouting OosterhofNiej Begin
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Troephoek
Volgens de jaarlijkse traditie
hadden de PL’s en APL’s van
de verkenners ook deze
kerstvakantie weer de kadertraining.

Maandag 23 december was het zover, de PL’s en APL’s van de ochtend- en middagverkenners verzamelden zich bij blokhut ‘t Oosterhöfke om te beginnen aan de kadertraining. Na de opening werd begonnen aan het bouwen van de
overnachtingsplek op hoogte. Er
werden twee plateaus gebouwd,
waarop een tent werd gezet. Toen
de slaapplaatsen klaar waren, was
het tijd om te gaan dineren. Op het
menu stond pannenkoeken op zelfgemaakt houtvuur.
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Na het eten kon begonnen worden
aan de tocht van de kadertraining. Iedereen werd gedropt bij de Tv-toren
in Markelo, waar ze via verschillende
posten terug liepen naar de blokhut.
De eerste post was een oversteek
over water. Om aan de overkant te
komen, moest iemand in een bigbag
gaan zitten, die via touwen naar de
overkant werd getrokken. De volgende post was een snackpost, met overheerlijke broodjes hamburger. Post 3
was een apenbaan en buikschuif, die
zonder al te veel moeite voltooid
werd. Bij de post daarna werd met
elkaar gecommuniceerd via het oude
morse-seinen. De laatste post was bij
kasteel Oosterhof, waar de PL’s en
APL’s werden geïnstalleerd als (assistent-)patrouilleleiders en waar ze hebben beloofd hun best te doen en iedereen te helpen waar ze kunnen.
Weer aangekomen op de blokhut, kon
iedereen rustig gaan slapen in de zelfgemaakte overnachtingsplek.
De volgende morgen werd, na het
ontbijt, alles opgeruimd, om daarna te
vertrekken naar Piet van ’t Witte
Hoes. Hier hebben we lekker gebowld
en aansluitend gegeten. Hierna kon
iedereen moe, maar voldaan veilig
huiswaarts keren.

Winterhike

In de kerstvakantie vindt
ieder jaar de Winterhike
plaats. Ook deze keer waren er verschillende Rijssense scouts aanwezig om
mee te lopen en om de posten te bemannen.

Op 28 december stonden Albert en ik
aan de start bij de Winterhike georganiseerd door de Sir Edmund Hillary
Stam uit Almelo. Rond half twaalf
werd onze naam afgeroepen en
mochten we beginnen aan de Winterhike 2013. Nadat we onze tassen
en het eten op onze bolderkar hadden geladen hobbelden we vrolijk
naar de eerste post.
Na een korte stop bij post 1 waren
we snel aangekomen bij post 2 waar
de post bemanning bestond uit Rijssense scouts. Bij deze post was het de
bedoeling dat we een stukje met een
kano zouden overbruggen. Doordat
we onze bolderkar bij ons hadden
moesten we noodgedwongen gebruik
maken van twee kano’s. Na een klein
ongelukje met onze kar hobbelden
we vrolijk de rest van de posten langs.

Tegen een uur of 6 konden we op de
slaappost beginnen met het koken
van ons eten, wat bestond uit vlees.
De volgende ochtend werden we al
om half 7 gewekt. Omdat het vaak
lang duurt om te starten, zijn we lekker gaan uitslapen. Bij de eerste post
stonden onze Rijssense vrienden ons
lachend op te wachten. Om ze niet
alleen in de kou te laten staan zijn we
hier maar gebleven tot hun vertrek
nabij was. Door onze vertraging
moesten we de rest van de dag een
beetje doorlopen maar dat leverde
geen probleem op met dank aan
google maps. Rond een uur of 3
kwamen we bij de eind post aan. Na
de prijsuitreiking zijn we met bussen
naar het beginpunt heen gebracht.
Daar stond de Seat trouw op ons te
wachten en konden we tevreden terug zien op een geslaagde en relatief
warme Winterhike.
Albert en Jeffrey
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Jamboree
De Worldscoutjamboree is
een groot vierjaarlijks internationaal kamp. Tussen
de 30.000 en 40.000 scouts
van over heel de wereld
gaan dan samen op kamp.

In de zomer van 2015 is het kamp in
Japan, van 28 juli tot en met 8 augustus, met een voorreis door Japan
met alle Nederlandse deelnemers.
Bij scouting Oosterhof-Niej Begin
gaan twee leden dit grote avontuur
aan.
Iris Goldewijk, padvindster, gaat mee
als jeugddeelnemer bij de troep
Cosmos; en Johan Nijeboer als
troepstaf in de functie Quatermaster
van de troep Hunebed.
Je hebt maar één keer in je leven de
kans om als jeugddeelnemer naar
een Wereld Jamboree te gaan. Als jij
geboren bent tussen 27 juli 1997 en
28 juli 2001 val jij voor de jamboree
2015 binnen de doelgroep. Samen
met je troep, bestaande uit 36 deelnemers en vier troepstaf, ga jij je
voorbereiden op de voorreis en de
Wereld Jamboree in Japan. Het is
een geweldig avontuur en als jij bin21

nen de doelgroep valt, is dit de enige
kans om als jeugddeelnemer naar de
Wereld Jamboree 2015 te gaan.

Het is best een grote stap om je voor
zo’n avontuur in te schrijven, maar in
de voorbereiding word je door je
troepstaf uitstekend op de Wereld
Jamboree voorbereid. Binnen je troep
zal je je al snel thuis voelen en met z’n
allen ga je op hetzelfde doel af: Een
geweldige Wereld Jamboree in Japan
beleven.
Binnen je troep wordt er goed voor je
gezorgd: eten, drinken, slapen, onderkomen en een uitdagend programma.

Het is allemaal geregeld. Natuurlijk
krijg je tijdens de troepweekenden
ook veel informatie over de Wereld
Jamboree, over Japan, over de verwachtingen en zo krijg je een goed
beeld van wat je te wachten staat.
Je staat er ook nooit alleen voor: in je
troep vorm je een buddypaar met
een andere deelnemer, verder maak
je deel uit van een ploeg en samen
met de andere 35 deelnemers vorm
je een troep. Je zal zien, dat er al snel
goede vriendschappen ontstaan en
dat je met een vertrouwd gevoel uiteindelijk in het vliegtuig stapt naar
Japan.
In het voorjaar van 2014 beginnen
voor de jeugddeelnemers de voorbereidingen. Ze leren hun troep kennen
tijdens troepweekenden, vormen met
iemand anders een buddypaar en ze
leren de troepstaf kennen. Tijdens de
voorbereidingsweekenden komen
veel zaken aan bod: van cultuurverschillen tot normen en waarden, van

Japanse gewoontes en gebruiken tot
samen lol trappen en één troep worden.

Na de troepweekenden leren de
deelnemers tijdens het contingentskamp het hele contingent kennen.
Het gevoel om één groot Nederlands
contingent te zijn is geweldig en de
laatste voorbereidingen worden getroffen, zodat alles op tijd ingepakt
kan worden voor de reis naar Azië.
Tijdens de voor- of nareis krijgt iedereen de kans om meer van Azië te
zien en als contingent worden we in
de Aziatische cultuur ondergedompeld. De Wereld Jamboree is het
hoogtepunt van dit avontuur, en met
scouts over de hele wereld wordt het
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een evenement om nooit te vergeten:
Samenleven met 30.000 andere
scouts, samen grenzen verleggen en
lol trappen. Bij terugkomst volgt er
nog een reünie en een herinnering.
Deelname aan de voorbereidingen en
de Wereld Jamboree kosten voor
jeugddeelnemers € 3.895,-. Een behoorlijk bedrag waar hard voor gewerkt moet worden.

Wat is bij de prijs inbegrepen?
- De voorbereiding op de WJ2015, te
weten vier troepkampen en een contingentskamp, inclusief accommodatie, programma en verzorging.
- Vervoer, inclusief vlucht vanaf een
centraal vertrekpunt in Nederland
naar (Noordoost) Azië en terug.

- Een voor-/nareis in (Noordoost)
Azië van tenminste zes dagen, inclusief accommodatie, activiteiten en
verzorging.
- Deelname aan de Wereld Jamboree
van 28 juli 2015 tot en met 8 augustus
2015 inclusief accommodatie, programma en verzorging.
- Een reis- en bagageverzekering voor
de voor-/nareis en de WJ.
- Een kledingpakket inclusief das en
badges.
- Gebruik van een compleet pakket
aan kampeermaterialen in Japan (exclusief persoonlijke uitrusting).
- Informatie gedurende het gehele
traject.
- Een afrondende reünie.
- Een bijzondere herinnering met fotomateriaal.
- Al met al een unieke ervaring die
gedeeld wordt met 30.000 scouts van
over de hele wereld
Johan Nijeboer

Kookhook

Boerenkoolschotel met verstopte gehaktballetjes

bruin en gaar. Schenk de ketjap en
gembersiroop of honing erbij en verwarm nog 1-2 minuten.

De winter komt eraan!
Tijd voor boerenkool, maar dan net
even anders!

3: snijd de paprika in de lengte door.
Verwijder de groene steel en de zaadlijsten. Snijd de paprika in reepjes en
vervolgens in blokjes.

Wat heb je nodig voor 4 personen:
- 1 ½ kg kruimige aardappelen
- 400 gr boerenkool
- 50 gr boter
- 400 gr. Hollandse gehaktballetjes
- 150 ml ketjap manis
- 1 eetl. gembersiroop of honing
- 1 rode paprika
- 200 ml melk
- 100 gr geraspte kaas
Extra nodig:
- Ingevette ovenschaal (min 2 liter)

4: verwarm de oven voor tot 200°C.
giet de aardappelen met de boerenkool af. Doe de melk en de laatste 25
gr boter bij de aardappelen en boerenkool in de pan. Stam met de pureestamper tot een smeuïge stamppot.
5: schep de paprika en de gehaktballetjes in de ovenschaal en bewaar de
ketjapjus. Schep de stamppot op de
gehaktballetjes en strijk met een lepel
glad. Strooi de kaas erover.

Bereidingswijze:
1: schil de aardappelen. Doe de aardappelen in een hoge pan met ruim
koud water. Leg er de boerenkool op
en breng met het deksel op de pan
aan de kook. Kook de aardappelen
met de boerenkool in 20 minuten
gaar.

6: bak de boerenkoolschotel 25 minuten in de voorverwarmde oven tot de
kaas gesmolten en goudbruin is. Verwarm de laatste 5 minuten de ketjapjus op laag vuur. Serveer de boerenkoolschotel met de ketjapjus.

2: smelt in een koekenpan 25 gr boter. Bak de gehaktballetjes in 10 min

Groetjes,
Ikki
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Puzzzzzel

Vind alle woorden in de woordzoeker. De overgebleven
letters vormen een woord, stuur het antwoord naar:
estoparatos@scouting-rijssen.nl.
V
O
L
L
E
Y
B
A
L
W

E
C
H
O
C
O
L
A
L
I

Redactie
Winterhike
Blokhut
Jamboree
Banaan

R
E
D
A
C
T
I
E
P
N

B
W
I
B
L
O
K
H
U
T

O
M
G
B
A
N
A
A
N
E

U
E
I
N
S
T
U
I
F
R

W
S
T
K
O
K
E
N
E
H

Digitaal
Verbouwing
Appels
Koken
Chocola

I
E
A
P
P
E
L
S
N
I

N
J
A
M
B
O
R
E
E
K

G
K
L
I
M
W
A
N
D
E

Klimwand
Volleybal
Instuif
Mes

PS: Teken niet op je beeldscherm! ☺

Heb je zelf leuke ideeën voor rubrieken of andere verhalen die je met de
andere scouts wil delen? Geef dit dan
aan ons door en misschien komt
jouw idee of verhaal in de volgende
Esto.
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Prikbord

Uiteraard ontvangt iedereen die een
stukje schrijft het felbegeerde Esto
naambandje, voor op je uniform.
E-mail: estoparatos@scoutingrijssen.nl

Wij zoeken meer adverteerders
Uitgave 4x per jaar
2x op papier & 2x 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

