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Hey! 

 

De Esto is er weer! 

Voor de nieuwe leden onder ons, de 

Esto staat voor Esto Paratos en is het 

groepsblad van onze vereniging. Vol 

met leuke weetjes en gave verhalen van 

Thailand tot ’t Wakelveldje. 

Veel plezier met lezen! 

 

Geert 



In 't nieuws 
Maureen getrouwd 

Op 24 juni zijn Maureen Blok-

huis en Remco Metzelaar ge-

trouwd. Maureen kennen wij 

natuurlijk allemaal als beverlei-

ding (Rozemarijn) en als redac-

tielid van de Esto Paratos. 

Remco en Maureen: van harte 

gefeliciteerd en veel geluk sa-

men! 
 

Geboorte Jesse 

Op 4 november hebben Maar-

ten en Anna ten Hove een 

zoon ontvangen, met de naam 

Jesse. Van harte gefeliciteerd! 
 

Versterking stichting 

Jarno Klein Zandvoort (RSA-

begeleiding) is lid geworden 

van het stichtingsbestuur. Hij 

zal zich hier vooral bezig hou-

den met het onderhoud van de 

blokhut en de materialen en zal 

een belangrijke rol spelen in 

het regelen van het onderhoud 

tijdens de TOTO-avonden. 
 

Reggesteyn Obstacle Run 

Dit jaar organiseerde CSG 

Reggesteyn voor de tweede 

keer de obstacle run (ROR) in 

de bossen van Rijssen. Scouting 

Rijssen had hier ook weer een 

grote bijdrage in. De RSA heeft 

verschillende onderdelen op-

gebouwd en er waren kaderle-

den bij de blokhut aanwezig. 

Nieuwe leiding 

Dit seizoen zijn er vier nieuwe 

leiding bijgekomen. Vanuit de 

RSA zijn Dirk Voordes, 

Dahniek Dangremond en 

Lotte Seppenwoolde overge-

vlogen naar de leiding. Vanuit 

de stam is Tim Smit bij de lei-

ding gekomen. Dirk geeft lei-

ding bij de padvindsters, Lotte 

bij de kabouters (Jacala), 

Dahniek bij de ochtendver-

kenners en Tim bij de middag-

verkenners. 
 

Tulpenbollenactie 

Zaterdag 8 oktober vond de 

tulpenbollenactie weer plaats. 

Heel veel leden van onze scou-

tinggroep zijn langs de Rijs-

sense deuren geweest om 

rode, gele of paarse tulpenbol-

len te kopen. We kunnen te-

rugkijken op een geslaagde ac-

tie, alle tulpenbollen zijn ver-

kocht en er groeien er zelfs 

wat in Den Haag en Geleen! 
 

Groepsvoorzitter 

Jan Voortman heeft, na 10 jaar 

voorzitter te zijn van onze 

groep, afscheid genomen van 

het groepsbestuur. Rob Lich-

tenberg is dit jaar interim-

voorzitter in zijn plaats. We 

willen Jan hartelijk danken 

voor zijn inzet de afgelopen ja-

ren! 

 

Agenda 

 

24/31 december 

Geen opkomst 

 

18 februari 

Baden Powelldag 

 

15 april 

St. Jorisdag 

 

27 april 

Koningsdag 

 

24 – 27 mei 

Hemelvaartskam-

pen groenbloezen 

 

3 juni 

Geen opkomst 

 

13 – 16 juni 

Avondvierdaagse 

 

8 juli 

Slotactiviteit 

 

15 juli 

Groepshike 

(voor kaderleden) 
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Wolvengehuil 
 

Een snelle zoen voor moeders en dan snel naar buiten om de zaklantaarns te 

testen. Leiding kletst nog even met de ouders, maar dan gaat toch echt het kamp 

beginnen. 

Na het openen van de horde stond op het avondprogramma: bosspelletjes in 

het donker, het uithollen van een pompoen, het wandelen in een donker bos 

zonder lamp, warme choco en natuurlijk kampvuur. 

Tijdens de wandeling vertelde Hathi verhalen over de omgeving, zoals het 

verhaal van de V1 raketten uit de 2e wereldoorlog, het wakelveld met de witte 

Wieven, de schietbaan en de hoge klimboom. Zonder zaklantaarn zie je echt 

best veel in het bos. 

De warme chocolade melk en de kampvuurliedjes maakten ons allemaal 

slaperig, na het tandenpoetsen, gingen we maar snel onze slaapzak in. De 

slaapzakken werden netjes gevuld met slaperige welpen. 

‘s Morgens gingen we er weer vroeg uit om te ontbijten, we werden verwend 

met broodjes ei en een grote mok met yoghi drink. Per nest legden Raksha en 

Hathi uit hoe de installatie ging, de rest van de welpen bouwden een hut om 

daar een spel vlaggenroof mee te spelen. 

Al snel kwamen de eerst opa’s en oma’s, vaders en moeders en broertjes en 

zusjes. De installatie belofte verliep vlekkeloos. Iedere geinstalleerde welp 

beloofde: 

Ik beloof mijn best te doen, een goede welp te zijn, iedereen te helpen waar ik kan, 

en me te houden aan de welpenwet.  

JULLIE KUNNEN OP ME REKENEN 

18 welpen werden geïnstalleerd en 5 gidsen en 5 helpers legden de installatie af. 

Hierna streken we de vlag, pakten we de slaapzakken en matjes en gingen 

vermoeid naar huis. 

Het was weer een geslaagde installatie. 
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Monstergrote installatie bij de MOrgenHOrde.  

28/29 oktober verzamelden alle welpen zich op de 

blokhut. Met een zaklantaarn in de jaszak werden snel 

de matjes opgeblazen en de slaapzakken uitgerold. 



Padvindsterij  
 Daar gingen we boodschappen doen en 

daarna had je vrije tijd om te shoppen. 

Daarna gingen we terug naar het kamp-

terrein. Daar moesten we voor onszelf 

eten maken. Door het slechte weer 

kreeg iedereen een gasstelletje want 

het vuur ging de hele tijd uit. Na die tijd 

gingen we met zijn allen zwemmen in 

de Vecht. Daarna gingen we alles klaar-

maken voor de ontgroening terwijl de 

mensen die werden ontgroent de wc 

gingen schoonmaken. Na die tijd ging 

iedereen douchen en daarna bij het 

kampvuur zitten en na die tijd naar bed. 

Dinsdag, dag 4: We gingen ontbijten en 

daarna hadden we vrije tijd. Na die tijd 

was het al tijd om te lunchen. Na het 

lunchen gingen we nog heel even iets 

voor onszelf doen en daarna waren we 

bezig met de 1e dag van de 2 daagse 

tocht. Toen dat erop zat gingen we 

eten. Daarna deden we weerwolven. 

Sommige gingen naar het kampvuur en 

anderen slapen. Daarna ging de rest 

ook slapen. We begonnen met onze 

spullen inpakken om ons klaar te maken 

voor de 2e dag van de 2 daagse tocht. 

 

 

Zaterdag, dag 1:We gingen naar Ada’s 

hoeve. Toen we aankwamen gingen 

we gelijk bezig met tent opzetten, in-

pakken en keuken in elkaar zetten. 

Daarna aten we aan elkaar geplakte 

macaroni van Jim. Na het eten gingen 

we nog even zwemmen in de Vecht. 

Na die tijd gingen we bij het kamp-

vuur zitten. Zondag, dag 2: we ston-

den op en we gingen de keukens af-

maken. Na die tijd kwam Corné ons 

een Bijbelverhaal vertellen. In de mid-

dag hadden we casino gedaan. ‘s 

Avonds zouden we eigenlijk ontgroe-

ning doen, alleen door het slechte 

weer ging dat niet door. Daarom de-

den we een spel. Na het spel gingen 

we nog bij het kampvuur zitten en 

daarna ging iedereen naar bed. Maan-

dag, dag 3: We gingen eerst per ronde 

ontbijten. We wouden boogschieten 

alleen door het slechte weer kon ook 

dat niet doorgaan, dus moest ieder-

een iets voor zichzelf doen. s’ Mid-

dags gingen we naar de stad. 
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De padvindsters zijn deze 

zomer op kamp geweest in 

Ommen. Lees hier de span-

nende avonturen die ze alle-

maal beleefd hebben. 

 

 
Woensdag, dag 5: We ontbeten bij 

post 1. Na het lopen gingen we gelijk 

in onze bikini in de vecht zwemmen, 

want het was super heet. Daarna gin-

gen we met zijn allen duizenden. Na 

het duizenden gingen we weer zwem-

men. Na het zwemmen gingen we 

eten. Na die tijd gingen we heel even 

bij het kampvuur zitten maar de mees-

ten gingen slapen want die waren nog 

moe van de tocht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag, dag 6: We gingen ontbij-

ten en daarna naar de stad. Na het 

shoppen gingen we het ruilspel doen 

en ondertussen gingen we ook ge-

woon even shoppen. s’ Middags gingen 

we zwemmen in het zwembad in Om-

men. Na die tijd gingen we naar het 

kamp eten koken. Na het eten maak-

ten we ons klaar want onze ouders 

kwamen. Tijdens dat onze ouders er 

waren zijn we nog even gaan zwem-

men in de Vecht en deden we doen, 

durven of de waarheid in het water. 

 

Toen de ouders weggingen, mochten 

we nog even wat voor onszelf doen, 

naar het kampvuur en daarna naar 

bed. Vrijdag, dag 7: ‘s Ochtends gingen 

we ons klaarmaken en daarna deden 

we een spel. Na het spel gingen we 

lunchen. Toen we klaar waren met 

lunchen gingen we boogschieten. Ie-

dereen had er superveel zin in. Na het 

boogschieten gingen we avond eten. 

Daarna gingen de 2 rondes zich voor-

bereiden voor de bonte avond. Na de 

bonte avond gingen we rechtbank 

doen. Daarna zaten we nog even bij 

het kampvuur en daarna gingen we sla-

pen. Zaterdag, dag 8: We gingen snel 

ontbijten, lunch maken, onze spullen 

pakken, tent afbreken en tot slot de 

keuken afbreken. Daarna gingen we  

op de fiets en gingen we naar huis. 

 

Britt Goldewijk 
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Snoerloos  
 met ruim 210 jeugd- en 70 kaderleden. 

Zaterdags kwamen alle jeugdleden om 

een Mastermindspel te doen en onder-

tussen contacten te leggen met ver-

schillende scouts, wereldwijd. Door 

middel van onze 21 meter hoge toren 

konden de verbindingen goed tot stand 

komen en konden we elkaar duidelijk 

verstaan. Ook het chatten via de Joti 

verliep goed.  

Zaterdagavond was er een groot 

avondspel georganiseerd voor alle ka-

derleden, door de plusscouts. Dit was 

erg leuk gedaan en het kampvuur na de 

tijd was erg gezellig. Nadat zondag alles 

was opgeruimd konden we terugkijken 

op weer een geslaagde editie van de 

Jota-Joti.                                       Bram 

Na maanden van voorbereiding door 

een commissie van leiding uit ver-

schillende speltakken werd op vrijdag 

14 oktober de toren opgebouwd vol-

gens een bouwtekening die al jaren 

gebruikt wordt. In het welpenlokaal 

werden 6 computers klaargezet en 

aangesloten op het wereldwijde web, 

om zo mee te kunnen doen aan de 

Joti. Vrijdagavond om 22.00 uur werd 

de Jota officieel geopend door con-

tact te maken met het regionale 

zendstation. Daarna konden we be-

ginnen met het leggen van verbindin-

gen via de ether (Jota) en via het in-

ternet (Joti). Zelf had ik vrijdagnacht 

rond 2 uur contact met een scouting-

groep uit Nieuw Zeeland. Daar was 

het toen al 1 uur zaterdagmiddag en 

waren ze dus al een tijdje bezig met 

de Jota-Joti 2016. Het was daar een 

kleine scoutinggroep en ze waren erg 

onder de indruk van onze grote groep 
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Ieder jaar doen scouts we-

reldwijd mee met de Jota- 

Joti. Ook wij deden dit jaar 

weer mee met dit fantasti-

sche evenement, dat plaats-

vond op 14/15/16 oktober. 

 

Stuurlui 
 Binnenkort zullen we met een aantal 

leden nog een mooi cadeau bij je langs-

brengen, waarop je al mijmerend terug 

kunt denken aan die prachtige jaren als 

voorzitter. 

Voor Jan zit het erop, voor mij zit het 

er na dit seizoen ook al op als voorzit-

ter. Het plan is dat Arnold Seppen-

woolde na dit seizoen het stokje van 

mij overneemt en dit nog járen zal blij-

ven doen. Maar 

tot die tijd zal ik 

deze taak met 

veel plezier blij-

ven doen! 

 

Rob Lichten-

berg 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan heeft zijn cadeau inmiddels in ont-

vangst genomen, zoals je kunt zien in de 

foto. 
 

Of ik een stukje voor de Esto zou wil-

len schrijven… Dit verzoek kreeg ik 

van een van de redactieleden. Uiter-

aard! Voor degenen die mij nog niet 

kennen zal ik me kort voorstellen. Mijn 

naam is Rob Lichtenberg en ik ben 

sinds het begin van dit seizoen (tijde-

lijk) voorzitter van de groep. De jaren 

hiervoor was ik al actief als groepsbe-

geleider in het bestuur. 

Na vele jaren van voorzitterschap, was 

Jan Voortman toch echt toe aan zijn 

voorzitterspensioen, wat hem van 

harte gegund is! Jan heeft in de vele ja-

ren als voorzitter veel voor de groep 

gedaan, zodat deze uit kon groeien tot 

de bloeiende vereniging die het nu is. 

De laatste jaren heeft hij zich daarnaast 

ingezet voor de bouw van de nieuwe 

blokhut en de verkoop van blokhut 

Niej Begin. Jan, vanaf deze plaats nog-

maals hartelijk bedankt voor je inzet 

voor onze mooie scoutinggroep! 
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Zoals je al in het nieuws 

hebt kunnen lezen, is 

Jan Voortman gestopt 

als groepsvoorzitter.  

Interim-voorzitter Rob 

Lichtenberg vertelt hier  

nu wat over. 



Techno Paratos  
 Hemavan in het zuiden. Het pad is aan 

het einde van de 19de eeuw opgericht 

door de Svenska Turistföreningen om 

mensen de schoonheid van Lapland te 

laten zien.  

 

Het pad loopt onder andere langs de 

hoogste berg van Zweden Kebnekaise, 

het nationaal park Stora Sjöfallet en de 

dorpen Kvikkjokk, Jäkkvik en Am-

marnäs. 

Het is normaal gesproken van juni tot 

september mogelijk om het pad te lo-

pen. De moeilijkheidsgraad van het pad 

is gemiddeld. Het hoogste punt van het 

pad ligt op 1150 meter boven de zee-

spiegel (Tjäkta pas) en het laagste punt 

van het pad ligt op 305 meter boven de 

zeespiegel (Kvikkjokk). 

 

Het lopen van lange afstand paden 

Als verkenner en rowan kon ik einde-

loos luisteren naar mijn leiders met 

hun verhalen over hun wandelvakan-

ties. Bij de RSA heb ik zelf een paar 

mooie expedities gelopen en ben ook 

met dit virus besmet. Na het jaren 

niet meer gelopen te hebben begon 

het toch weer te kriebelen.  Nu loop 

ik regelmatig in Nederland en pro-

beer om de twee jaar een langere 

tocht te lopen in het buitenland. 

Twee jaar geleden was dit de West 

Highland Way in Schotland.  

 

Afgelopen september heb ik met 

Warner, een pooltochten maatje, een 

deel gelopen van de Kungsleden.  

Kungsleden (= het Koningspad) is 

een wandelpad in het Noord-

Zweedse landschap Lapland. Het pad 

is ongeveer 425 kilometer lang en 

loopt van Abisko in het noorden naar 
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De voorzitter van onze stich-

ting vertelt hier dit keer iets 

over zijn wandelavonturen 

en wat er nog op zijn bucket 

list staat. Lees hier alles over 

zijn wandeling in Lapland. 

 

 
Na 1,5 dag reizen met het vliegtuig, 

trein en bus waren we eindelijk aan het 

beginpunt in Vakkotavare. Dit is een 

punt in de middel of nowhere met een 

bushalte en een kleine hut. We hebben 

110 km gelopen in 4,5 dag. Mede-      

hikers kwamen we nauwelijks tegen, 

wegen en auto's al helemaal niet. Iets 

wat je je in Nederland gewoon niet 

voor kunt stellen. Wel hebben we veel 

rendieren gezien. Het landschap was 

zeer uitgestrekt, weids en leeg. Zover 

je kunt kijken zie je de route liggen. In 

de natste delen zijn planken neerge-

legd om je schoenen droog te houden.  

In de zomer zijn hier erg veel muggen, 

maar na de eerste nachtvorst zijn deze 

dood. 's Nachts was het onder het 

vriespunt, overdag iets erboven.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de terugweg begon het alweer te 

kriebelen, want er zijn nog zoveel 

meer mooie plekken op de wereld. 

Op mijn bucket list staan onder an-

dere: 

- De Artic Circle Trail op Groenland, 

165 km door een niemandsland.  

- Landmannalaugar  in IJsland, 5 da-

gen door een niemandsland met 

enorm wisselende landschappen. 

- Tour of Mont Blanc, 10 daagse 

trektocht door Frankrijk, Italië en 

Zwitserland rondom de Mont 

Blanc. 

- Wandeltocht in de Himalaya  naar 

het basiskamp van de Mount Eve-

rest.   

 

Wie weet waar de komende jaren nog 

gewandeld gaat worden.   

Ook andere leden van onze scouting-

groep zijn inmiddels besmet met het 

wandelvirus, mooi om te zien hoe dit 

weer overgedragen wordt. 

 

Tom Klokkenburg 
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Sherrow & Co. 
 Er was wel een bijzondere vondst ge-

daan: er was een klein hutje gebouwd, 

midden op de heide onder een boom. 

Er waren geen tekenen van leven, of 

dat er überhaupt iemand langere tijd 

geweest was. Het enige dat er stond 

was een hutje van hout, zeil en een 

plastic bak. Gezien het feit dat dit ter-

rein eigenlijk beschermd is, omdat er 

zeldzame jeneverbesstruiken staan, 

hebben we de hut maar afgebroken en 

het hout als brandhout afgedankt. Dit 

hutje was waarschijnlijk gewoon iets 

wat iemand ooit een keer, niet zo heel 

lang geleden, gebouwd heeft. Net zo-

als anderen ergens een boomhut heb-

ben o.i.d. 

 

Bart Hans & Tom Veldman 

Op 5 november hebben we Natuur-

werkdag gehad. Wij als RSA hebben 

bij het Wakelveldje bomen en strui-

ken weggehaald die daar niet hoor-

den. Dit veldje hoort bij het terrein 

van de eigenaren van het gebied, 

waar ook onze blokhut op staat. Om 

hier te mogen blijven moeten we 

soms wat klusjes voor ze doen. Eén 

van de klusjes is het terrein onder-

houden, en dat is de reden waarom 

er natuurwerkdag is.  

In groepjes gingen we elke boom, 

struik of stuk afval dat er niet hoorde 

weghalen van het veldje. Dit ging 

goed, tot ongeveer kwart over drie. 

Toen ging het hard regenen en was 

iedereen doorweekt. Het ging nog 

even door, maar rond kwart over vier 

was iedereen ook wel klaar met het 

weer en zijn we weer terug gegaan. 

We hebben afgesloten met de vlag en 

zijn toen allemaal weer naar huis ge-

gaan. 
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Deze keer een goed verhaal 

van Bart Hans en Tom Veld-

man. Niet op de mail, maar 

gewoon in de Esto!!! 

 

Wolvengehuil 
 

- Natuurwerk 5 november 2016     - 

 

Hallo Jongens, 

 

Vandaag hebben we het bos opgeruimd, het was voor mij de eerste keer dat ik 

dit heb gedaan, maar het was best wel leuk. Eigenlijk ik had dat niet verwacht. 

 

Daarna moesten we een heel eind het bos in lopen omdat er een hut was 

gebouwd op een beschermd gebied en die moest af worden gebroken en wij 

moesten helpen om het hout naar de blokhut te brengen. Daarna gingen we 

naar binnen en hebben we een spel gespeelt met de bal. Daarna deden we dead 

fish; dan moet je heel stil liggen en anderen moeten je aan het lachen maken en 

ik heb gewonnen. 

 

Van lars !!! 
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Het logboek verhaal van Lars Schouten 

over natuurwerkdag! 

Goed geholpen Lars! 



Kabouterpraat  
 

 

Hallo,  
Ik ben Lotte Seppenwoolde, 18 jaar. Ik zit in 5 havo met het pro- 

fiel ‘cultuur en maatschappij’ en hoop dit jaar dus te slagen. Na dit 

jaar ben ik van plan een hbo-opleiding te gaan volgen in de rich- 

ting Social Work of Pedagogiek. Een van mijn hobby’s is atletiek.  

1 à 2 keer in de week ben ik op de baan te vinden bij AV  Rijssen; 

dit doe ik sinds ongeveer vier jaar. Verder houd ik van winkelen,  

kijk ik dagelijks veel Netflix en ben ik zaterdags te vinden bij Scouting. 

 

In 2006 ben ik bij Scouting gekomen. Dit kwam deels door de verhalen van mijn 

broer die hij iedere week vertelde. Ook moest hij dat jaar overvliegen van de 

welpen naar de verkenners en samen met mijn ouders ben ik toen gaan kijken. 

Veel van de overvliegers waren aan het zeuren over het feit dat ze zo vies wer-

den enzo maar ik snapte daar niks van. Leuk toch, lekker vies worden? Na deze 

dag heb ik me aangemeld voor de kabouters. Na drie jaar kabouters, vier jaar 

padvindsters en drie jaar RSA zat mijn tijd als jeugdlid erop. Ik ben in die tijd op 

veel Hemelvaarts- en zomerkampen geweest. De mooiste kampen waren bij de 

RSA, wanneer je een week lang naar het buitenland ging met je groep. Ik ben in 

die drie zomerkampen naar Zweden, Duitsland en Luxemburg geweest.  

 

Vanaf dit seizoen geef ik leiding bij de kabouters. Dit doe ik op zaterdagochtend 

van 9:30 t/m  11:30. Tot nu toe heb ik het daar naar m’n zin en ik kijk uit naar 

het Hemelvaartskamp in  mei. Verder ga ik naar de Stam, de periode die volgt 

na de RSA. Dit is één keer in de maand op vrijdagavond.  

 

Ik hoop op nog vele mooie jaren bij Scouting!                                                                

Lotte Seppenwoolde 
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Het kabouterteam is dit jaar versterkt met een 

nieuwe leiding. Lotte Seppenwoolde, maar wie is 

Lotte eigenlijk? 

 
Beverbabbels 
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Wat er op de zaterdagoch-

tend bij de bevers allemaal 

gebeurd, is met geen pen  

te beschrijven. Vandaar 

deze stoere fotopagina! 



 Geflitst 

  

Rechtsboven: EHBO bij de bevers 

Linksboven: waterspelen bij de MIHO 

Linksonder: Speeltoestellen pionieren (ver-

kenners) 

Rechtsmidden: pizza bakken (kabouters) 

Rechtsonder: Siamees voetbal (padvindsters) 

Overvliegen (17 september)   



Stamgezwam  
 Olympische spelen. We gingen onder 

andere, in verschillende groepjes: jerry-

can lopen, balk werpen, spijker slaan en 

een ton estafette doen. Uiteraard werd 

de avond weer afgesloten met een 

kampvuur, bij Niej Begin dit keer. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Duitsland – 25 november 

De laatste stamopkomst op blokhut 

Niej Begin had het thema Duitsland. 

We gingen een tocht lopen en bij de 

eerste post kregen we een kruiwagen 

met een ton. Bij de tweede post kregen 

we kolen en daar staken we onze ‘rij-

dende barbecue’ aan. Bij de Friezen-

berg kregen we vlees voor op onze bar-

becue en terwijl we het vlees aan het 

bakken waren, liepen we terug naar 

Niej Begin. Ondanks het koude weer, 

ging het barbecueën erg goed en was 

het vlees lekker. 

Eerste opkomst 30 september 

Tijdens de eerste opkomst hebben 

we elkaar, na een welverdiende va-

kantie, weer ontmoet bij blokhut ’t 

Oosterhöfke. Deze opkomst begon, 

zoals ieder jaar, met een aantal 

praatjes van het bestuur. Ze vertel-

den ons wat de opkomstdata waren 

van dit jaar en wie er in het bestuur 

zitten. Daarna stelden de 5 eerste-

jaars stammers zich voor. De stam 

telt inmiddels ruim 40 leden en daar 

zijn we erg trots op. Na het luisteren 

naar ons bestuur hebben we levend 

cluedo op het veld gedaan. Daarna 

was het nog lang gezellig bij het kamp-

vuur. 

 

Griekenland – 28 oktober 

Tijdens de opkomst Griekenland, 

hebben we verschillende spellen ge-

daan waarin we onze krachten kon-

den laten gelden, net zoals tijdens de 
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De Holland Schwarzwald stam 

heeft dit seizoen inmiddels al-

weer drie opkomsten gehad. 

Tijdens deze opkomst zijn er 

alweer veel leuke, gezellige 

dingen gedaan.  Lees hier wat 

er allemaal gebeurd is. 

 

Ew'n wochen 
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Op vrijdag 21 oktober 

waren er veel (oud-)le-

den van scouting Niej 

Begin bij elkaar, om 

voor de laatste keer een 

gezellige avond rond het 

kampvuur bij blokhut 

Niej Begin te houden. 

Lees hier een aantal 

stukjes uit het logboek. 



Troephoek  
 voor ons had gemaakt, kwamen we ver-

moeid aan bij de slaappost, waar we de 

nacht onder een zeiltje doorbrachten. 

’s Ochtends, nadat we waren gewekt door 

de koeien, liepen we naar de eerste post, 

waar we hebben ontbeten. Daarna kwa-

men we langs andere posten, zoals een  

vlotoversteek en balk werpen. 
 

 
 

Dinsdag 23 augustus – Piet Piraat 

Na een tocht van ruim 31 km, kwamen we 

dinsdagmiddag veilig aan op het kampter-

rein, wel werd er onderweg een vreemde 

man gesignaleerd. ’s Middags hebben we 

heerlijke pannenkoeken gebakken. ’s 

Avonds hebben we levend bingo gespeeld, 

waarbij we verschillende voorwerpen op 

het kampterrein moesten verzamelen om 

bingo te krijgen. Toen iedereen ’s avond bij 

het kampvuur zat werd er hard vanuit het 

bos geschreeuwd. Arnold was met een 

theedoek in zijn mond vastgebonden aan 

een boom en Wouter was ontvoerd door 

Kiek’n Berend. Tijdens de tocht hadden we 

een bierflesje van hem gevonden en deze 

wilde hij terug. Wanneer hij het niet kreeg, 

zagen we Wouter niet weer. Na een eer-

lijke overdracht, gaf hij zich gewonnen. 

 

Het thema van het verkennerskamp was 

‘Studio Haaksbergen’. Iedere patrouille 

was een Tv-programma en streed tegen 

elkaar om de laatste plek in de nieuwe 

televisiestudio in Haaksbergen. 

 

Zaterdag 20 augustus – Kabouter Plop 

Om 8.30 uur vertrokken we vanaf kas-

teel Oosterhof en rond 11 uur kwamen 

we aan bij het kampterrein. Na het uitla-

den van de truck konden we beginnen 

met het opbouwen van onze tenten en 

keukens. ’s Avonds kookte de leiding 

Chili Con Carne voor ons en hebben we 

rond het kampvuur het kamp officieel ge-

opend, door een uitzending van het 

Jeugdjournaal op een zelfgemaakte tele-

visie.  

 

Tweedaagse tocht – Donald Duck 

Maandagmiddag zijn we begonnen met 

de tweedaagse tocht. Onderweg kwa-

men we langs verschillende posten, zoals 

een quiz en een kabelbaan over het wa-

ter. Na de eetpost, waar de leiding nasi 
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De verkenners zijn op zomer-

kamp geweest in Haaksbergen. 

Hier lezen jullie een aantal 

stukjes uit de verschillende 

kampkranten, met daarachter 

de naam van het groepje dat 

het geschreven heeft. 

 

 
Woensdag 24 augustus – De Smurfen 

Na het ontbijt gingen de PL’s en APL’s een 

toren bouwen met kabelbaan, de rest ging 

vlaggenroof spelen. Tijdens het middag-

eten trok de leiding lootjes, om te kijken 

bij welke patrouille ze ’s avonds zouden 

eten. Wij van de Smurfen kregen een 

grote eter op bezoek en hadden het plan 

om te gaan barbecueën. ’s Middags in de 

stad mochten we zelf inkopen doen voor 

het avondeten. Volgens onze eter (R.D.) 

was het erg lekker. Om een uur of 10 ’s 

avonds hadden we kampvuur en daarna 

konden we lekker gaan slapen. 
 

 
 

Donderdag 25 augustus – SpongeBob Squa-

repants 

Donderdag hadden we eindelijk een keer 

een fatsoenlijke wekdienst, alleen de lei-

ding had een beetje moeite om uit bed te 

komen. We gingen snel ontbijten en 

daarna was er sport & spel, met onder an-

dere touw trekken, blind volleybal en 

boogschieten. Om 12.00 uur gingen we 

warm eten: aardappeltjes, groente en een 

hamburger. Rond half 2 vertrokken we op 

de fiets naar het zwembad, waar al onze 

viezigheid even lekker van ons afgewassen 

kon worden, zodat we ’s avond lekker 

zouden ruiken, want toen kwamen name-

lijk onze ouders op bezoek. Nadat we 

onze verhalen verteld hadden, gingen 

onze ouders weer weg en zongen we lied-

jes bij het kampvuur.  
 

 
 

Vrijdag 26 augustus – Het Jeugdjournaal 

Na het ontbijt begonnen we meteen met 

het opruimen van ons eigen kampterrein. 

Dit schoot al een mooi eind op, wat deels 

kwam door het mooie weer. De excursie 

was niet helemaal goed geregeld en dat 

vonden wij helemaal niet erg. Nadat we 

snel onze boterham achter de kiezen had-

den, gingen we voor de 2e keer zwem-

men. Deze keer in een natuurbad. Na het 

bezoek aan het natuurbad mochten we 

het toneelstukje voor de bonte avond 

gaan voorbereiden. ’s Avonds aten we chi-

nees en was het lachen, gieren en brullen 

om alle toneelstukjes. Hierna was het tijd 

voor de rechtbank, waar alle streken van 

het kamp, onthuld werden. Hierna bleef 

het nog lang gezellig rond het kampvuur. 

De patrouille Kabouter Plop heeft uitein-

delijk het kamp gewonnen. Gefeliciteerd! 
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Wereldwijs  
 Vanuit het zui-

den zijn we 

met een 

nachtboot, 

waarin wel 60 

mensen in één 

ruimte sliepen, 

naar Bangkok 

gegaan om 

vanuit daar te 

vliegen naar 

Chiang Mai in het Noorden. Hier heb-

ben we tempels bezocht en een dag bij 

een olifantenpark geweest. We hebben 

ze gevoerd en er zelfs mee gezwom-

men. In het dorpje Pai hebben we een 

scooter gehuurd en zijn naar veel 

mooie plekjes geweest. Zo zijn we bij-

voorbeeld naar een hotspring geweest. 

Dit is een warmwaterbron in de natuur, 

een heerlijk warm badje.  

 

 

Wij zijn Mysa (Teuntje) en Shanti (Ba-

tinca) en we zijn allebei leiding bij de 

Welpen Middaghorde. Afgelopen zo-

mer zijn wij vijf weken naar Thailand 

geweest om daar rond te reizen. Met 

ons vliegticket en een backpack vol 

spullen, zijn we vanaf Schiphol in het 

vliegtuig gestapt. Na veertien uur vlie-

gen kwamen we aan in Bangkok, de 

hoofdstad van Thailand. Hier hebben 

we een Tuktuk genomen naar ons 

hostel; in een hostel deel je je kamer 

met meerdere mensen. 

 

Na een paar dagen in Bangkok heb-

ben we een vliegtuig genomen naar 

de eilanden in het zuiden. We hebben 

hier eilanden bezocht en zijn op bij-

zondere plekken geweest zoals verla-

ten stranden, de jungle en mooie uit-

zichtpunten. Ook hebben we gedo-

ken in de 

zee en veel 

mooie vis-

sen en ko-

raal gezien. 
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Mysa en Shanti in Thailand. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit het Noorden zijn we met een 

nachttrein weer terug naar Bangkok 

gegaan. In deze trein zaten bij het in-

stappen normale bankjes en als je 

wilde gaan slapen dan veranderde een 

meneer je bankje binnen een minuut in 

een opgemaakt bed. We zijn nog naar 

Kanchanaburi geweest, waar we fiet-

sen hebben gehuurd en naar een brug 

uit de tweede wereld oorlog zijn ge-

fietst. Helaas zaten onze vijf weken er 

toen al weer op en moesten we weer 

naar Bangkok om weer terug te vlie-

gen naar Nederland.  

 

 

Wist je dat: 

• Je in Thailand betaald met de 

Baht (100 Baht = €2,50).   

• Ze in Thailand vooral Noodles 

en rijst eten. Pad Thai is het be-

kendste noodle gerecht, 

heeeerlijk! 

• Je in Thailand op woensdag 

niet naar de kapper kan, ze ge-

loven dat dit ongeluk brengt. 

• Ze in Thailand meer dan 200 

soorten insecten eten. 

• Er in Thailand ongeveer 1430 

eilanden zijn. 

• De volledige naam van Bang-

kok de langste plaatsnaam ter 

wereld is: Krung Thep Ma-

hanakhon Amon Rattanakosin 

Mahinthara Ayuthaya Mahadi-

lok Phop Noppharat Ratchat-

hani Burirom Udomratchani-

wet Mahasathan Amon Piman 

Awatan Sathit Sakkathattiya 

Witsanukam Prasit.  
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Buitenblad  
 Omdat de teek van onderen komt, uit het 

struikgewas, gras en de heide, is het belang-

rijk om je voeten te beschermen. Doe de 

broekspijpen in de sokken. De teek krijgt 

geen kans om via je voet omhoog te kruipen 

en zich in je huid vast te bijten  

Het is belangrijk om jezelf altijd te controle-

ren op tekenbeten, nadat je buiten bent ge-

weest. Zeker in het seizoen als de teken ac-

tief zijn, van maart tot en met september. 

Maak hier een terugkerend ritueel van, bij-

voorbeeld voor het tandenpoetsen ‘s 

avonds. 

 
Teek werende sokken 
 

De ziekte van Lyme kan ernstige sympto-

men veroorzaken, zeker als er lange tijd 

tussen de beet en de behandeling zit. Voor-

komen is beter dan genezen en juist omdat 

de tekenbeet geen pijn doet, geen bult of 

jeuk veroorzaakt en lastig te herkennen is, 

is het belangrijk om geen tekenbeet op te 

lopen. Daarnaast is de diagnose van de 

ziekte van Lyme lastig vast te stellen, omdat 

de symptomen erg verschillen per persoon 

en tijd. Ook lijken veel symptomen op an-

dere ziekten. 

 

Vaak ontdek je een teek pas nadat het 

zich in je huid heeft vastgebeten en volge-

zogen met bloed. Controleer jezelf 

daarom goed, nadat je in gras, struikge-

was of heide bent geweest. 

Een tekenbeet voorkomen is beter dan 

genezen. De opkomst van de teek maakt 

buiten zijn een stuk minder onbezorgd. 

Een teek kan besmet zijn met de Borrelia 

bacterie, die de ziekte van Lyme kan ver-

oorzaken. Een tekenbeet is lastig te her-

kennen, want net na de beet merk je er 

weinig van. Als de teek besmet is met de 

Borrelia bacterie, kan er na een tijdje een 

rode kring rond de plek van de beet ont-

staan. De bekende rode kring is vaak het 

eerste symptoom van de ziekte van 

Lyme. Bij slechts 40-60% van de gevallen 

is echter maar de kring zichtbaar! Van 

maart t/m oktober worden de meeste te-

kenbeten waargenomen. Gelukkig zijn er 

praktische oplossingen waardoor je nog 

steeds kunt genieten van het buiten zijn, 

tuinieren, spelen en met blote voeten in 

het gras lopen.  
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Teken zijn kleine spinachtige 

parasieten en met het blote 

oog bijna onzichtbaar. Ze blij-

ven in leven door zich bij 

'gastheren', dieren en men-

sen, te voeden met bloed.  

 

Enige tijd na de tekenbeet kun je griepach-

tige klachten krijgen, zoals hoofdpijn, 

stijve nek, koorts, spierpijn en vermoeid-

heid. Het ziekteproces van de ziekte van 

Lyme is onder te verdelen in 3 stadia: 

1. lokale huidinfectie 

2. vroege infectie 

3. chronische Lyme-Borreliose. 

De lokale huidinfectie treedt niet bij ieder-

een op, terwijl behandeling in dat stadium 

het grootste effect heeft. Omdat de symp-

tomen heel ernstig kunnen zijn, moet een 

teek meteen verwijderd worden. 

Een teek verwijderen zonder een speciale 

tekenverwijderaar is onbegonnen werk. 

De teek klemt zich vast in de huid met 

kleine weerhaakjes en doorboort de huid 

met een hypostoom (zaagachtige orgaan), 

vervolgens klappen zogenaamde palpen-

nen uit in de huid. Hierdoor zit de teek 

letterlijk muurvast. 

Gebruik een  tekentang en ga niet zelf in 

de weer met een pincet, je nagels of alco-

hol. Met je nagels kan je niet dicht genoeg 

bij het kopje komen. Daarnaast infecteer 

je waarschijnlijk het wondje met viezig-

heid. In het ergste geval blijft het hoofdje 

zitten en is de kans op ontsteking van de 

wond nog groter! 

 

 
 

 

Een tekentang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwijder een teek ook nooit met alcohol, 

zeep of een heet/brandend voorwerp, de 

teek kan daar ook van schrikken en als re-

actie speeksel in de wond spuiten. Daar-

door is de kans op besmetting met de 

ziekte van Lyme groter. Verwijder de teek 

binnen 8 uur, om dit risico te verkleinen. 

Teken komen voor in je tuin, op de golf-

baan, in het park, de speeltuin etc. en de 

meeste tekenbeten vinden plaats tijdens 

het tuinieren. Jong, oud, groot, klein, ie-

dereen loopt evenveel risico op een te-

kenbeet. 

•Verwijder een teek altijd binnen 8 uur en 

op de juiste manier. 

•Teken verwijder je met een speciale te-

kentang! 

•Gebruik nooit alcohol, zeep of vuur om 

een teek te verwijderen! Dit vergroot het 

risico op ziektes. 

Als je een teek hebt verwijderd, moet je 

de datum opschrijven. Wanneer je daarna 

nog last krijg van symptomen moet je met-

een naar je huisarts gaan. De leiding houdt 

tijdens kamp een tekenformulier bij. 
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Groepsontwikkeling  
 De punten uit de enquête (juni 2015) van 

jeugdleden, ouders en kaderleden zijn uit-

eindelijk samengevoegd tot 19 verbeter-

punten. Enkele  punten zijn samengevoegd 

waardoor er uiteindelijk 15 verbeterpun-

ten overblijven. 

Alle punten in één jaar aanpakken is niet 

haalbaar en daarom is er tijdens de bijeen-

komst afgesproken dat er in 2016 5 van de 

15 punten worden gepland.   

 
Doel: verbeterpunten voor de groep door-

voeren.  

Eind 2016  zijn 5 van de 15 punten afgehan-

deld, in 2017 zijn punt 6 t/m 10 afgehandeld 

en eind 2018 zijn alle 15 punten afgehan-

deld. Begin 2017 worden de punten van 

2016 geëvalueerd en worden de nieuwe 

punten voor 2017 verdeeld. 

 

Op de volgende pagina (pag. 28) van deze 

Esto staan alle punten weergegeven. 

 

 
Het programma Groepsontwikkeling 

biedt ons de gelegenheid een aantal za-

ken binnen onze groep te toetsen en stil 

te staan bij gewenste veranderingen.  

Onderdeel van dit programma is een 

aantal onderzoeken dat bij alle ouders en 

leden van de groep wordt uitgezet en be-

geleiding van het proces door de externe 

organisatiecoach. Door hiermee aan het 

werk te gaan verwachten we bewuster 

besluiten te nemen naar zowel gewenste 

actiepunten op korte termijn, maar ook 

duurzaam beleid van de groep op langere 

termijn. Dit is voor onze groep buitenge-

woon belangrijk om een gezonde basis 

voor de toekomst te maken en/of behou-

den. Ook over een aantal jaar willen we 

kinderen nog steeds een uitdagend en 

verantwoord Scoutingspel bieden. 

 

De volgende thema’s zijn aan bod geko-

men: Bestuur, Financiën, Spel Activitei-

ten, Vrijwilligers en Accommodatie. 
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Een goede Scoutinggroep is 

een groep die regelmatig haar 

eigen reilen en zeilen onder de 

loep neemt en kijkt waar ze 

zaken kan verbeteren. Onze 

groep heeft ervoor gekozen 

deel te nemen aan het Pro-

gramma Groepsontwikkeling 

van Scouting Nederland. 

Plus scouts
 Op een pad stond Jan op ons te wach-

ten, het koppel dat het dichtst bij jan 

uitkwam was er het best in geslaagd om 

de route te schieten. Het knappe hor-

loge van Rob gaf goed aan dat het lopen 

in een rechte lijn bijna onmogelijk is, 

echt gaaf te zien hoe de moderne tech-

niek en de alom oude kompas grepen 

toch gaaf samen gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Mijmerend bij een knapperend kamp-

vuur onder een heldere sterrenhemel 

werden sterke verhalen en liedjes ge-

zongen. Ardie verdeelde de droge 

worst vakkundig en de glazen waren 

lekker gevuld. Wat was het weer een 

gezellige opkomst 

 

Nu al benieuwd naar de programma’s 

die nog zullen volgen. 

 

We gingen ons programma van aan-

komend seizoen weer invullen en het 

eerste programma draaien. Na het 

nuttigen van de koffie of thee, werden 

de data ingevuld met de aanwezige 

plusscouts. Hier werden al wilde 

plannen gemaakt, om het volgend sei-

zoen ook weer tot een succes te ma-

ken. 

 

Op het programma stond scouting 

technieken door Tom en Jan. Jan be-

gon met een klassikale uitleg over het 

kompas en alle nuttige grepen en 

technieken, het was lekker weer om 

even je technieken bij te schaven en 

up te daten. 

 

Na het vormen van koppels, kregen 

we een kompasrichting die geschoten 

moest worden dwars door de wou-

den van het donkere vochtige Sch-

warzwald.  
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Plusscouts in actie. 

19 november was het weer 

gezellig bij het Oosterhöfke, 

waar de plusscouts in de 

koude herfstavond verza-

melden. 

Naald wijst naar noord 



Kookhook 

 

 Hoe moet je de appelmoes ma-

ken? 

Schil de appels en snij deze in 4-en. 

Haal het klokhuis uit de appel, snij de 

appel in kleine blokjes. Doe dan de 

appelblokjes in de pan en doe daar de 

suiker en de kaneel en het water bij. 

Doe daarna het deksel op de pan. 

Zet de pan op het fornuis/kookplaat. 

Zet het fornuis/kookplaat aan en 

wacht tot de appeltjes beginnen te 

koken. 

Laat het ca 5 min koken  totdat de ap-

pels helemaal zacht zijn. 

Haal de pan van het fornuis/kookplaat 

en haal voorzichtig het deksel van de 

pan. 

Pak de stamper en ga voorzichtig de 

appeltjes stampen. 

Je hebt nu je overheerlijke eigenge-

maakte appelmoes. 

 

EET Smakelijk 

 

Groetjes, 

 

Keet Kleur 

 

Wat heb je nodig? 

1 kg appels (liefst wat zuurdere soort 

bijv goudreinet)  

2 eetlepels suiker. 

1 eetlepel kaneel. 

100 ml water. 

Een pan met deksel. 

Een stamper. 
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Appelmoes is erg lekker en 

kan eigenlijk overal bij 

gegeten worden. 

Met dit recept maak je snel 

,en op een  makkelijk de 

allerlekkerste appelmoes ooit 

 

Knutselpagina 

 windingen een verzwaring zoals een ko-

geltje. 

5. Trek nu voorzichtig slag voor slag aan. 
 
 

Drie slagen rond 

je wijs- en middel-

vinger 
 

Drie slagen lood-

recht op de eer-

ste drie 
 

 
Drie slagen door 

de twee lussen 

waar je vingers za-

ten 
 

 

De knoop aantrekken: je  

apevuistje is klaar! 

 

Om zelf een apevuistje als sierknoopje te 

maken ga je als volgt te werk: 

1. Maak drie slagen en leg ze netjes naast 

elkaar om je wijs- en middelvinger heen. 

Hou tussen je wijs- en middelvinger daar-

bij een beetje ruimte. 

2. Leg drie slagen loodrecht op de eerste 

drie. Deze slagen kun je tussen je wijs- en 

middelvinger door leggen. 

3. Haal de knoop nu voorzichtig van je 

vingers. Leg drie slagen door de twee lus-

sen waar je vingers in hebben gezeten. 

4. Stop nu eventueel tussen de losse 

Prikbord 
Dit is de eerste Esto Paratos van dit 

scoutingseizoen. We hopen er nog 

twee te kunnen maken. Daarvoor 

hebben we wel jullie hulp nodig. Heb 

je zelf een leuk idee voor een stukje, 

stuur dit dan op of geef het aan je lei- 

ding. Ons emailadres is:  

estoparatos@scouting-rijssen.nl 
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Je hebt het vast wel een bij 

een leiding of andere scout ge-

zien; het apevuistje, een ver-

dikking aan het einde van een 

touw. Hier wordt uitgelegd 

hoe je deze zelf kan maken. 



Groepsontwikkeling 2015 t/m 2018 

 
Contactpersoon groepsontwikkeling:  

Henriëtte Veluwenkamp,  

ledenadministratie@scouting-rijssen.nl 
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   15 Verbeterpunten 

2
0
1
6

 

1 1 Omgang materiaal + 11 schoonmaak blokhut +  

14 veiligheid 

2 2 Doorlopende leerlijn (elke doelgroep kinderen (bevers/wel-

pen/kabouters/ verkenners/padvindsters/RSA leden, rekening 

houdend met hun leeftijd, worden uitgedaagd steeds meer te 

leren). 

3 3 Betrokkenheid groepsbestuur bij de verschillende speltakken 

4 4 Vernieuwen / afwisselen spel + 8 diepgang spelactiviteiten 

5 5 Doorstroming van jeugdlid naar leiding / Wissel leiding van spel-

tak   

2
0
1
7

 

6 6 Waardering vrijwilliger 

7 7 Verantwoording financiën 

8  Zie 4 (diepgang spelactiviteiten) 

9 8 Stichting en Vereniging gezond blijven 

10 9 Communicatie ouders en vrijwilligers 

11  Zie 1(schoonmaak blokhut) 

12 10 Gedragscode + 17 Omgang kinderen 
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13 11 Educatie / training 

14  Zie 1 (veiligheid) 

15 12 Taakverdeling vrijwilliger 

16 13 Meerjarenbeleid 

17  Zie 12 (omgang kinderen) 

18 14 Behoud jeugd 

19 15 Overig / zo houden 

     

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 

Wij zoeken meer adverteerders 

Uitgaven op papier en digitaal 

Oplage 250 stuks 


