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Hey! 
 

Daar zijn we weer, de eerste ESTO 

van het nieuwe seizoen. 

Dit is een heel bijzonder uitgave, want 

we hebben een nieuwe speltak de Be-

vers en tegelijkertijd een nieuwe blok-

hut! Alle sappige details zul je lezen in 

je favoriete groepsblad. 

 

Heel veel plezier en Esto Paratos. 

 

Geert 



In 't nieuws 
Provinciaal steunpunt 

Het provinciaal steunpunt 

van scouting Overijssel is 

vorige maand gesloten. Er 

werd geen subsidie meer 

gegeven vanuit de provincie 

en daarom kon het pand 

niet meer bekostigd wor-

den. Op 23 augustus vond 

de ‘inboedeldag’ van het 

steunpunt. Een aantal leden 

van onze groep zijn naar 

Hengelo geweest om zo-

veel mogelijk bruikbare 

dingen over te nemen en 

op te halen. De grote kaart 

in het leidinglokaal komt 

hier onder andere vandaan. 

Het steunpunt ondersteunt 

de leiding van de groepen 

en biedt allerlei cursussen 

en kennis aan. Ze zetten 

hun werk voort in Twello. 
 

Topkok wedstrijd 

Ook dit jaar was er weer 

een Topkok wedstrijd in 

IJmuiden. Het thema was 

Brazilië en er moest wor-

den gekookt op houtvuur. 5 

leden van onze groep heb-

ben hieraan meegedaan en 

ze zijn net geen eerste ge-

worden. De tweede plaats 

werd behaald, wat uiter-

aard nog steeds een knap-

pe prestatie is. 
 

Jamboree 

Volgend jaar vindt in de 

zomervakantie de Wereld-

jamboree plaats. Dit keer is 

deze in Japan. Twee leden 

van onze groep gaan hier-

naartoe. Johan Nijeboer als 

troepstaf en Iris Goldewijk 

als jeugdlid.  
 

Vacature PR 

Van alle grote activiteiten 

binnen onze groep en an-

dere bijzonderheden, zou-

den wij graag een stukje in 

de krant zetten. Daarvoor 

zijn wij op zoek naar ie-

mand die het leuk lijkt om 

dit voor ons te doen. Lijkt 

het jou leuk om onze PR te 

regelen, reageer dan via:  

estoparatos@scouting-

rijssen.nl  
 

ALV (22 november) 

Op zaterdag 22 november 

is er een algemene leden-

vergadering. Iedereen van 

harte welkom! 

 

Agenda 

 

11 oktober 

Tulpenbollenactie 

 

15-18 oktober 

Pooltochten 

 

17-19 oktober 

Jota-Joti 

 

25 oktober 

Jungledag 

 

1 november 

Natuurwerkdag 

 

29 november 

Sinterklaas 

groepsactiviteit 

 

20/27 december 

Geen opkomst 

(kerstvakantie) 

 

27 december 

Kerstvolleybal-

toernooi 

 

28/29 december 

Winterhike 
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Padvindsterij 
 

We hebben gezwommen bij recreatieplas 

het Rutbeek. Tijdens de tweedaagse 

tocht sliepen we bij aardige mensen in de 

schuur. Ze hadden een leuke hond. Toen 

we terug moesten lopen, ging het onwe-

ren. Ook hebben we nog gezwommen in 

het zwembad in Haaksbergen. Wat heel 

leuk was, omdat als je een zoemer hoor-

de dat er hele grote golven kwamen, dat 

was super gaaf! Tessa had een onderwa-

tercamera en daarmee hadden we foto’s 

kunnen maken. Ook was er een mooie 

glijbaan waar verlichting in zit! Dat was 

het leukste!!!! 

We zijn ook in Usselo geweest , en toen 

mocht je gewoon door de stad heen 

lopen en iets leuks halen. 

Met de bonte avond kreeg ik Ducttape 

over mijn mond heen geplakt, Olga kreeg 

haar mobiel aan haar hand geplakt, Gij-

selinde moest een liter water drinken en 

Isabel moest buiten op haar veldbed lig-

gen. We hebben nog een spel gedaan 

met kleuren. En als je het goed had, was 

je de winnaar. Die avond deden we ook 

de ontgroening. We moesten een lijntje 

volgen en je kreeg allemaal vieze dingen 

over je heen. Yoghurt, vla, een vieze 

salade proeven en snoephappen in een 

bak met hagelslag en leverpastei. Super 

smerig!! Toen was het alweer tijd om 

alles in te pakken en op te ruimen en 

gingen we weer richting de blokhut. Ik 

mocht mee met de auto, want mijn band 

was lek. Het was een super leuk en ge-

zellig kamp! 

Sharona van Zoelen 

Nou zomerkamp… Daar had iedereen 

wel zin in! We verzamelden bij kasteel 

Oosterhof, daar hebben we gewacht tot 

iedereen er was en een foto gemaakt. 

Het was wel jammer dat het begon te 

regenen toen we weg gingen! We fietsen 

door Enter en Ambt Delden, we hielden 

pauze in Bentelo en Delden.   

Het kampterrein was in Usselo, in het 

bos! Op het kampterrein lagen alle spul-

len en tenten op een blauw zeil klaar. De 

tenten moesten we per ronde opzetten, 

gelukkig kregen we hulp van de leiding. 

Ook de keuken moest worden gebouwd, 

dat was een groot karwei want je moest 

de balken zo recht mogelijk vastbinden, 

anders kon je er niet goed op eten. Toen 

alles stond hebben we de slaapspullen 

klaargelegd. De groepjes bestonden uit: 

Iris, Masha, Ilse, Isabel en ik. En het ande-

re  groepje bestond uit : Marit, Olga, 

Zoey en Gijselinde. Ineens schreeuwde 

de leiding dat we inspectie hadden. Ie-

dereen ging alles netjes maken zodat we 

veel punten kregen. Even later riep Jim 

ons bij elkaar en zei:” Op dit kampterrein 

kun je geld vinden, wie het meeste geld 

verzameld heeft wint dit kamp.” Ieder-

een rende rond en zocht geld, totdat 

sommigen bedachten dat Jim het in het 

toiletgebouw had verstopt.  
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Van 9 tot en met 16 augus-

tus waren de padvindsters 

op kamp in Usselo. 



Snoerloos 
 het weekend, namelijk het rechtop 

zetten.  

 

Houdt de toren het dit jaar weer vol? 

 

Je zult het allemaal zien in het week-

end van 19 oktober. Een opkomst die 

je zeker niet mag missen!!! 

 

Tip; Lees deze bladzijde goed door, 

het kan zomaar een goeie hint geven 

met de verborgen activiteiten op 19 

oktober! 

 

  

Op 18/19 en 20 oktober 2014 is er 

weer de jaarlijkse landelijke scou-

tingactiveit, namelijk de 

J(amboree)O(n)T(he)I(nternet) en 

de J(amboree)O(n)T(he)A(ir). Ofte-

wel Joti en Jota. 

 

Op 19 oktober zal de opkomst in dit 

thema worden gedraaid en zullen er 

misschien lange lengtes worden afge-

legd door de cloud. 

 

Op 19 augustus zijn de eerste taken 

verdeeld om van deze activiteit een 

activiteit te maken die niet snel zal 

worden vergeten. Er worden spellen 

georganiseerd in het thema van de 

Joti/Jota namelijk ‘After Daylight’ 

 

De 22 meter hoge toren zal weer 

gepioneerd worden in een paar 

Twentse uurtjes. Vervolgens komt 

één van de spannendste uurtjes van 
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Deze keer in snoerloos een 

kijkje achter de schermen 

bij het voorbereiden van 

een draadloze JOTA en een 

lange lengte JOTI 

Wolvengehuil 
 

Hallo medescouts, 

 

Dit jaar ben ik overgevlogen van de RSA naar de ochtendwelpen om daar lei-

ding te geven. Na een supermooie tijd (RSA bedankt hiervoor;) ) tijd voor een 

nieuwe, hopelijk een mooie tijd, bij de welpen.  

De eerste opkomsten begonnen in ieder geval veelbelovend met een fris en 

fruitig leidingteam en nog frissere welpen. Ik hoop op nog veel mooie jaren als 

leiding en wens jullie allemaal veel plezier dit scoutingseizoen! 

 

Met een stevige linker, 

 

Tabaqui 
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De ochtendwelpen hebben dit seizoen 

een nieuwe leiding gekregen. Elbert 

Flim (Tabaqui) schrijft hier over zijn 

verwachtingen; welkom Tabaqui! 



Techno Paratos  
 terrein erg prettig.  Zorg dat je alles in 

je rugzak apart ingepakt hebt in zak-

ken. Zo kun je alles makkelijk terug 

vinden en kan het gewicht niet gaan 

schuiven. 

Dingen die je gedurende de dag nodig 

hebt op makkelijk bereikbare plaatsen 

inpakken: zij- en bovenvak. Zoals kaar-

ten, kompas, regenkleding, zaklamp, 

drinken en voedsel. 

 

 

Rugzak afstellen 

Als je een rugzak opdoet, begin dan 

altijd met de heupband. Deze wordt 

in de regel zo geplaatst dat het heup-

bot gelijk valt met de bovenrand van 

de heupband. Sommige heupbanden 

mogen iets hoger zitten, zolang de 

heupband maar op de heup rust en  

Gewicht rugzak 

Een goede regel voor het gewicht 

van je bagage is dat het niet meer 

dan een kwart van je eigen lichaams-

gewicht is. Bedenk goed dat je elke 

extra kilo ook al die tijd mee moet 

sjouwen. Maximaal 20 kilo is al heel 

wat, vooral in de bergen. 

Eventueel kunnen in netzakjes natte 

dingen aan de buitenkant drogen. 

Neem altijd reserve onderdelen 

mee, een sluiting kan altijd zomaar 

kapot gaan. 

 

Beste indeling van je rugzak 

Let bij het inpakken van de rugzak 

op de volgende zaken. 

Hoe hoger het gewicht in je rugzak 

zit, hoe rechterop en comfortabeler 

je zelf loopt. Je kunt als je rechterop 

loopt, ook beter ademhalen. Ook is 

het makkelijker om je evenwicht te  

bewaren. Dit is vooral in bergachtig 
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Of je nu een grote trektocht 

gaat maken, mee gaat doen 

aan de pooltochten, de twee 

daagse tocht gaat lopen op 

kamp of zomaar gaat lopen, 

een rugzak is hierbij nodig. 

Hier volgen een aantal tips. 

 

 
niet in de taille.  

Vervolgens trek je de schouderban-

den aan, zodanig dat ze netjes aan-

sluiten, maar niet knellen. Nu kun je 

de stabilisatiebanden van de schou-

derbanden op spanning zetten. Deze 

zorgen ervoor dat de tas netjes naar 

voren kantelt voor de stabiliteit en 

niet teveel aan de schouders hangt. 

Aan de zijkant van de heupband be-

vinden zich ook nog twee stabilisa-

tiebanden. Deze zorgen voor een 

stabieler dragen of voor het verplaat-

sen van het gewicht naar de heupen.   

Als laatste kun je het borstbandje 

 

vastzetten. Dit bandje zit er om de 

schouderbanden uit de oksels te halen 

wat afknellen voorkomt. Dit bandje is 

in hoogte verstelbaar om te voorko-

men dat het je ademhaling belem-

mert. 

Vaak zijn de schouderbanden van de 

rugzak instelbaar. Dit is bedoeld om 

de schouderbanden op de juiste plaats 

te krijgen. De nek moet mooi vrij zijn 

en het schoudergewricht ook. Wan-

neer je veel druk op de schouders 

voelt kun je de schouderbanden wat 

omhoog verplaatsen. 
 

Tom Klokkenburg 
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Beverbabbels 
  

Hier een fotoverslag van de opkom-

sten die tot nu toe geweest zijn: een 

kennismakingsopkomst, toverstafjes 

maken en het uitzetten van kikkers 

tijdens dierendag.  
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Dit seizoen begint met een 

hele nieuwe speltak. De be-

vers zijn jongens en meisjes 

in de leeftijd van 4 tot 7 jaar. 

Elke zaterdagmorgen heb-

ben ze van 10 uur tot half 12 

opkomst bij ’t Oosterhöfke. 

Kabouterpraat 
 

 

Beste Esto-lezers, 

 

Een paar weken terug had de leiding een super leuk idee. Waarom zullen we 

niet een keer gekleurde pannenkoeken bakken? Dus zo gezegd, zo gedaan. 

Snel naar de supermarkt pannenkoekmix en kleurstoffen gehaald. Toen we 

met de blauwe, groene, zwarte en roze mix buiten 

kwamen stonden de kabouters eerst wel een beetje 

vies te kijken. Maar ze waren ondertussen ook erg 

druk om hun vuur te bouwen en om genoeg hout te 

zoeken. Toen er eindelijk genoeg as was en het vuur 

nog mooi was opgestookt konden de pannen op het 

vuur. In groepjes van 5 of 6 hebben de kabouters 

heerlijke gekleurde pannenkoeken gebakken. Een aan-

tal kabouters keken wel een beetje vies toen ze hun 

pannenkoek op een bordje kregen maar iedereen 

heeft er heerlijk van gesmuld! Het was dus een erg 

leuke en een super geslaagde opkomst! 

 

Groetjes Ikki 
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Bij de kabouters maken ze hele rare dingen; ge-

kleurde pannenkoeken dit keer, lees snel verder! 



Sherrow & Co. 
 Na de rustdag zijn we weer verder 

gegaan en kwamen we langs de zee. 

Op de laatste loopdag hebben we in 

hutten geslapen die overal verspreid 

stonden. Daarna zijn we weer terug 

gelopen naar waar we begonnen en 

hebben daar weer overnacht.  

De volgende morgen zijn Johan en 

Jarno met de bus en de tassen terug 

gereden naar ons lief, mooie en kleine 

kikkerlandje. Die middag zijn we nog 

naar een stad in de buurt gegaan waar 

we geluncht hebben.  Aan het einde 

van de middag zijn we met de bus naar 

het vliegveld gegaan en vlogen wij te-

rug naar Duitsland. Vanaf daar reden 

we weer terug naar Nederland. Het 

was een mooi en leuk kamp en ik zou 

zo weer naar zweden willen. 

 

Dirk Voordes 

 

 

We zijn dit jaar met de RSA naar 

zweden gegaan. Op donderdag zijn 

we vanaf Rijssen naar Bremen gere-

den en vanaf Bremen zijn we naar 

Stockholm gevlogen. Vanaf dat vlieg-

veld zijn we naar ons eerste kamp-

terrein gegaan waar we lekker heb-

ben gebarbecued.  

Na twee dagen lopen door mooie 

bossen en over grote rotsen hadden 

we een rustdag. Toen hebben we 

onze eigen lunch geruild met een 

appel en een ei. Jan vond dat  

het leukst.  

We hebben ook leuke men- 

sen ontmoet waaronder twee 

meisjes uit Oostenrijk die bij  

ons koffie hebben gedronken. 
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De RSA is dit jaar op kamp 

geweest naar Zweden. Hier 

volgt een verslag van de 

expeditie die zij daar gelo-

pen hebben, door één van 

de kampgangers. 

 

Wolvengehuil 
 

Eindelijk is het weer zover, het nieuwe seizoen is weer begonnen, dit bete-

kend leuke nieuwe en spannende opkomsten. Op het moment van schrijven 

hebben we al 2 leuke opkomsten gehad en om ervoor te zorgen dat jullie deze 

niet vergeten wil ik hier een korte samenvatting van geven. 

 

Week 1: 

Tja, week 1 altijd spannend, veel nieuwe gezichten en daarom zijn we ook 

gelijk van start gegaan met een opkomst vol kennismakingsspelletjes zoals 

krantenmeppertje. 

 

 

 

 

 

 

Week 2: 

Natuurlijk moesten er ook knopen geleerd worden, dit is onmisbaar voor je 

verdere scouting carrière. Om toch onze energie kwijt te raken hebben we 

ook een potje boomvoetbal gedaan waarmee team aardbei uiteindelijk heeft 

gewonnen.  

 

Malchi  
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Ook de middagwelpen hebben een 

nieuwe leiding kunnen verwelkomen: 

Corné Prins (Malchi). Hij vertelt hier 

wat hij de eerste weken heeft beleefd. 



Geflitst  
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Foto’s van boven naar beneden: 

- De koers van de LSI in een salade, tijdens 

de bonte avond bij het verkennerskamp 

- De padvindsters tijdens de tweedaagse 

tocht bij hun kamp in Usselo 

- Een mooie overnachtingsplek van de RSA 

tijdens hun expeditie in Zweden. 
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Foto’s van boven naar beneden: 

- Buikschuiven tijdens het overvliegen 

- ‘Overvliegen’ naar de padvindsters 

- De toegangspoort tijdens de opening 

van de blokhut 



Stamgezwam  
 gekozen waarmee zij dit jaar de op-

komsten zullen organiseren. De the-

ma’s zijn vakken die worden gegeven 

op school, zodat de opkomsten naar 

eigen creativiteit kunnen worden inge-

vuld.  

 

De eerstejaars stammers hebben zich-

zelf voorgesteld aan de groep en voor 

hen is er iets speciaals, waardoor zij lid 

kunnen worden van de Stam. Zij zullen 

halverwege het seizoen een opkomst 

organiseren voor de Stam. Dit hoeven 

ze niet alleen te doen, ze krijgen na-

melijk hulp van hun papa/mama. Dit 

zijn oudere stammers, die ze zelf heb-

ben uitgekozen. Aan het einde van hun 

opkomst zullen ze worden geïnstal-

leerd als ‘Officieel lid der Holland 

Schwarzwald Stam’. 

 

De rest van de avond werd gevuld met 

een quiz, het schilderen van een eigen 

kegel (in de kleur van de fruitsoort), 

het maken van een heerlijk gerecht op 

houtvuur en verder werd er gezellig 

bijgepraat rond het kampvuur. 

 

Na het kampvuur kon iedereen zijn 

slaapzak opzoeken in de blokhut, voor 

een korte nacht slaap. 
 

Bram (voorzitter Stam) 

Op 6/7 september was het zover, de 

eerste overnachting van de Holland 

Schwarzwald Stam van dit seizoen. 

Om 8 uur verzamelde iedereen zich 

in de kampvuurkuil, waar het be-

stuur verschillende toespraken had 

voorbereid om het verloop van het 

nieuwe seizoen uit te leggen.  

 

De stam is in groepjes verdeeld en 

ieder groepje heeft een groepsleider 

toegewezen gekregen. Deze groep-

jes organiseren zelf 2 opkomsten per 

seizoen. Dit betekent dat er ook 

meer opkomsten zullen zijn dan de 

voorgaande jaren. Meestal zullen we 

elkaar één keer in de drie weken 

treffen voor leuke, uitdagende op-

komsten. Iedere groep heeft een 

naam gekregen in de vorm van een 

fruitsoort (Peer, Bosbes, Aardbei, 

Banaan, Mandarijn en Kiwi). Daarna 

heeft iedere groep twee thema’s uit- 
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De Holland Schwarzwald 

Stam is begonnen aan een 

nieuw seizoen. Dit seizoen 

heeft een hele nieuwe opzet 

gekregen, daarover hieronder 

meer. 

 

Plus Scouts 
 We kregen vandaar een route aange-

geven; via de dijk naar het nieuwe 

handtrekpontje over de Regge. 

“Trek jezelf nu maar samen naar de 

overkant en loop vanaf daar naar het 

industrieterrein en let goed op wat je 

onderweg allemaal ziet.” Bij de ijsbaan 

zagen we een grote plastic zak liggen 

met een boodschap en koekjes er in. 

We moesten schaatsen op de ijsbaan 

en foto’s maken. Dat deden we op 

het terrein en bij het clubgebouw; 

heel leuk! Alle 3 kregen we een beurt. 

Vanaf daar de kortste weg naar het 

Parkgebouw opzoeken, dat lukte 

prima. We kwamen door het park 

waar net een concert gaande was en 

hebben even staan kijken en luisteren. 

Van daar de kortste route naar de 

Groenhuisvijver. “Zoek het maar uit.” 

We zijn via de begraafplaats gegaan, 

dat spaarde veel tijd. Aangekomen bij 

de vijver konden we aan de westkant 

even uitrusten bij een bankje, want er 

zou daar iemand zijn om ons op te 

vangen, maar: niets te zien. Na onge-

veer een kwartier kwamen er organi-

satoren van de andere kant aan met 

warme worst en drinken!! Ja, dat was 

een verrassing. Daarna richting blok-

hut waar we de overige deelnemers 

aantroffen en konden nababbelen. 

Jan Ruijs 

Schaatsen had ik niet meegenomen, 

want die heb ik niet meer. Helaas 

waren er maar een paar deelnemers. 

We werden in groepjes verdeeld; ik 

werd samen met Robert Dekkers en 

Esther Kostenbok in een auto gestopt 

met een kano op het dak en via een 

omweg naar een kleine parkeerplaats 

gebracht aan de Regge, tussen Zuna 

en Notter. We moesten daar de kano 

van het dak afhalen en via hekwerk en 

steile walletjes dat ding te water la-

ten. We moesten alle 3 instappen en 

tegen de stroom in peddelen. “Dan 

zien jullie het vanzelf wel!!!” Na ge-

ruime tijd over de Regge heen en 

weer gepeddeld te hebben zagen we 

ineens Maureen langs het water staan 

bij een klein aanlegplekje vlak bij de 

Grimberghoeve. “Klim er maar uit en 

trek de kano op de wal”, was de op-

dracht. Daarna moest die naar de 

Grimberghoeve gebracht worden. 

16 

Op 21 juni hadden Plus 

Scouts een actieve op-

komst. Het oudste lid, 

Oubaas Ruijs, schrijft 

hier over zijn avonturen. 



Stuurlui 

 

 

 

 

 

Verder is het niet onaardig om de 

geboorte van onze nieuwe bever-

groep te melden, waar kinderen van 5 

tot 7 de eerste beginselen van scou-

ting mee krijgen. We hebben gelukkig 

een aantal enthousiaste leidsters van-

uit de eigen groep en ook daarbuiten 

gevonden om deze groep, van voor-

lopig 12 kinderen, van een plezierige 

en leerzame zaterdagmorgen te 

voorzien.  

 

 

 

 

Ik sluit af met de melding dat binnen-

kort alweer de tulpenbollenactie op 

stapel staat om nu geld bijeen te 

brengen voor de aanschaf van nieuw 

spelmateriaal. 

Ik hoop en verwacht een wat rustiger 

scoutingjaar waar we ons weer meer 

op scouting kunnen richten nu de 

nieuwbouw achter de rug is. 

 

 

 

Met scoutinggroet, 

 

Jan Voortman, groepsvoorzitter  

Beste lezer,  

 

13 september was de grote dag dat 

we met zijn allen de opening van de 

nieuwe blokhut vierden. 

Na de toespraken van Arend Smit, 

namens het stichtingsbestuur, en bur-

gemeester Hofland, werd de bouw-

commissie bedankt met een toepas-

selijk klokje. Onder het genot van een 

broodje hamburger, een stuk taart en 

meer hapjes en drankjes werd 's mid-

dags de fietstocht gereden en werd 

deze dag feestelijk afgesloten met een 

BBQ voor leiders en bestuur. 

Nogmaals hartelijk dank aan een ieder 

die zijn/haar steentje aan de realisatie 

van de blokhut heeft bijgedragen. 
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Het bestuur is het afge-

lopen jaar erg druk ge-

weest. De rust keer te-

rug, maar….er is nog 

genoeg te doen. 

 
Ouwe Koeien 
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Wat je al niet tegen kunt 

komen in oude stoffige scou-

ting mappen...           

Avonturen van de welpen  

uit 2005 en 2006! 

. 



Troephoek 
 daar geen last van. De leiding had ech-

ter minder geluk, bij hen is er veel nat 

geworden. Op een gegeven moment 

stond alle leiding in de onderbroek 

geulen te graven om hun slaapzakken 

droog te houden. 

Maandag en dinsdag was de tweedaag-

se tocht, die ons door de omgeving 

van het kampterrein voerde. Het laat-

ste deel van de tocht werd door de 

Dinkel gelopen. JA, echt dóór de Din-

kel. Bij sommige verkenners stond het 

water letterlijk tot aan de lippen. Op 

het kampterrein konden we daarna 

uitrusten en genieten van onze zelfge-

bakken pannenkoeken. 

 
Woensdagochtend hebben we spelle-

tjes gedaan in ons thema: Crisis in de 

Lutte. Iedere patrouille was een bedrijf 

en moest zich proberen staande te 

houden op de beurs van de LSI 

Dit jaar zijn de verkenners van 9 tot 

en met 16 augustus op kamp ge-

weest in de Lutte. Traditiegetrouw 

vertrokken we zaterdagmorgen om 

half 9 bij kasteel Oosterhof. Na een 

lange fietstocht (43 km!), kwamen 

we aan bij ons kampterrein. Na een 

stevige lunch, konden we beginnen 

met het maken van ‘ons huis’. Als 

eerste werd de tent opgezet en 

daarna werden de keuken en de 

vuurplaats opgebouwd. Na een 

tochtje door de omgeving konden 

we moe gaan genieten van onze eer-

ste nacht van het kamp.  

Zondagmorgen zijn we met z’n allen 

naar de kerk geweest in Denekamp. 

De rest van de dag werd gevuld met 

spelletjes en aanpassingen maken aan 

onze overnachtingsplaatsen. ’s 

Avonds begon het erg hard te rege-

nen, maar gelukkig hadden wij  

19 

Aan het einde van de zo-

mervakantie is de activiteit 

waar elke verkenner zich 

het hele jaar op voorbereid 

en naar uitkijkt; het Zo-

merkamp! 

 

 (Luttense Scouting Index). ’s Middags 

zijn we naar Denekamp geweest om 

inkopen te doen voor het avondeten. 

Die avond kwam de leiding namelijk 

bij ons eten. Net als iedere avond, 

werd ook de woensdag afgesloten 

met een kampvuur. Donderdagoch-

tend begon met sport en spel. Uiter-

aard konden hiermee keiharde euro’s 

worden verdiend, die ervoor zorgden 

dat onze koers flinks steeg.  

 
Donderdagmiddag zijn we weer op 

de fiets gestapt. Dit keer naar Duits-

land, om daar een groot zwembad op 

te zoeken. Na een paar uur spette-

rend, waren we weer schoon en 

konden we weer terugfietsen naar 

het kampterrein. Die avond kregen 

we bezoek van onze ouders en ande-

re belangstellenden. Iedereen kon 

laten zien hoe ze de hele week door-

brachten en uiteraard werden de 

etensvoorraden weer aangevuld. Na 

een emotioneel afscheid werden er 

nog wat liederen gezongen bij het 

kampvuur en na een spannend ver-

haal konden we naar bed toe. 

Vrijdagmorgen begonnen we met het 

opruimen van onze tent. De leiding 

had een groot zeil gespannen waar 

we de nacht onder gingen doorbren-

gen. Daarna werden de keukens en 

vuurplaatsen afgebroken. ’s Middags 

zijn we weer op de fiets gestapt rich-

ting onze Oosterburen, om daar een 

rondleiding te krijgen door het kasteel 

van Bad Bentheim. Terug op het 

kampterrein konden we ons gaan 

voorbereiden op de bonte avond. 

Ieder bedrijf deed een toneelstukje 

over het thema. We kregen ook nog 

bezoek van de rechtbank uit Almelo, 

die een rechter, officier van justitie en 

een advocaat hadden gestuurd om de 

‘criminelen’ van het kamp te berech-

ten. Na een feestmaal en een hoop 

gezelligheid konden we voor de laat-

ste keer onze slaapzak in kruipen. 

Zaterdag werden de laatste spullen 

opgeruimd en werd de uitslag bekend 

gemaakt. Grolsch was het meest 

winstgevende bedrijf en ging er met 

de overwinning vandoor! 
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Wereldwijs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welk Nederlands liedje zou je aan 

een japanner willen leren, en 

waarom? 

In De Maneschijn, met gebaren erbij 

:p 

 

Welk souvenirtje neem je mee uit 

Japan, en welk souvenirtje neem 

je mee uit Nederland? 

Uit Japan neem ik een maneki neko 

mee, dat is zo'n katje die met z'n poot 

op en neer gaat. En uit Nederland 

neem ik een klein klompje mee voor 

aan je das. Die blijken op het terrein 

erg populair te zijn. Er wordt namelijk 

veel geruild tussen de verschillende 

landen. Ieder land heeft iets wat ty-

pisch voor dat land is. En dan ruil je je 

eigen voorwerp tegen dat van een 

ander land. Zo heb je aan het eind 

niet alleen van Japan maar ook van 

andere landen souvenirtjes. 

 

Welke kleur slip heeft je kimono? 

Rood 

 

Wat kun je allemaal al met stokjes 

eten? 

Bij de voorbereidingskampen hebben 

we al een beetje geoefend, we heb-

ben mie en spaghetti gehad dus dat 

kan ik al. Ook sushi lukt al :)  

 

 

 

 

De komende tijd gaan we Iris Golde-

wijk volgen op haar weg naar de Jam-

boree in Japan. 

Wat weet Iris eigenlijk al van dat ver-

re land??? 

 

Iris, waarom ga je naar Japan? 

Het lijkt me gewoon supergaaf om zo 

ver weg te gaan. Ze leven daar heel 

anders dan wij. En ook het eten en de 

taal is heel anders.  

 

Wat is je favoriete sushi-rol? 

De sushi-rol met zalm 

 

Je zit in de troep ‘Kosmos’, wat is 

je favoriete ster? 

Ik vind Orion mooi, maar dat is niet 

echt een ster maar een sterrenbeeld. 

Als ik echt een ster moet kiezen, kies 

dat Sirius.  
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Van 28 juli tot en met 8 au-

gustus 2015 vind de 23ste 

Wereld Jamboree plaats in 

Japan. Iris Goldewijk, pad-

vindster in onze groep, gaat 

er naar toe! 

Buitenblad 
 gemaakt. 

De meeste slakken leven in zee. Er zijn 

slakken met en zonder huisje (naaktslak-

ken). Wil je slakken zoeken, dan moet je 

op pad als het regent, slakken houden 

namelijk erg van water. 

Een slak heeft een mannelijk en vrouwe-

lijk geslachtsorgaan. De eitjes van de slak 

zijn klein en doorzichtig en worden 

meestal verstopt in de bodem of onder 

bladeren.   

De snelheid van een slak verschilt per 

soort. Er zijn slakken die wel 30 cm in 3 

minuten kunnen kruipen! Op een gladde 

ondergrond legt een gemiddelde slak 

5meter per uur af. Hij verliest daarbij 

veel water, wat weer moet worden aan-

gevuld.  

In Frankrijk, en andere landen, eten men-

sen slakken als diner. Het lijkt vies, maar 

het gebeurt echt. Een slak moet je eerst 

koken en met kruiden bestrooien, voor-

dat je hem kunt eten.  

Slakken zijn dan 

wel langzaam, 

maar hun leven is 

best avontuurlijk. 

Ondersteboven 

aan een tak han-

gen is best gaaf! 

 

 

De meest bekende slak is 

natuurlijk Gerrit de Slak 

van Spongebob Square-

pants. 

Het is geen smakken wat je hoort maar 

raspen. Slakken raspen namelijk met hun 

tong kleine deeltjes van blaadjes van de 

plant af en eten die zo op!  

Het huisje beschermt de slak tegen vijan-

den. Het zorgt er ook voor dat zijn zach-

te, slijmerige lichaam niet uitdroogt. 

Op zijn kop zitten 4 voelsprieten. De 

bovenste twee zijn de ogen. De onderste 

twee gebruikt hij om te ruiken en voelen. 

Bij gevaar trekt de slak zijn voelsprieten 

in en verdwijnt ze snel in het huisje. 

Een slak kan niet lopen. Hij glijdt over 

een slijmspoor dat hij zelf maakt.  

Het lichaam van een slak bestaat voor 

een heel groot deel uit water. De belang-

rijkste functie van het slijm is de voort-

beweging. Als een slak verticaal moet 

bewegen, wordt een ander soort slijm 
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Dit keer in buitenblad: De 

Slak!  

‘s Avonds, als het wat afkoelt 

en het wordt wat vochtiger 

kun je ze horen smakken: 

slakken die zich tegoed doen 

aan de plantjes in de tuin of in 

het bos. 



Ew'n wochen 
 Manon van Gessel (Keet) is op 22 

mei 1984 op de wereld gezet. Ze is  

huismoeder en helpt in de administra-

tie bij het bedrijf van haar man. Daar-

naast heeft ze een winkeltje met kle-

ding en sieraden. Ze is getrouwd met 

Wim en heeft twee dochters, Mariëlle 

van 7 en Nienke van 5, die beide ook 

bij de scouting zitten. Haar vrije tijd 

vult ze met creatief bezig zijn en lezen. 

 

Annelie Staman is geboren op 21 

mei 2009. Zij gaat naar de Wilhelmina-

school en zit in groep 2 bij 2 hele leuke 

juffen, waarvan ik de namen even ben 

vergeten. Naast de scouting, speelt ze 

graag spelletjes op de computer. 

 

Hebben jullie ook broertjes of zusjes? 

Jurrian: Ja, ik heb één zusje 

Annelie: Ik heb drie zussen, Nadine 

van 8, Femke van 10 en Gijselinde van 

11, die allemaal ook iedere zaterdag bij 

de blokhut te vinden zijn. 

 

Hebben jullie huisdieren? 

Annelie: Nee, wij hebben geen huis-

dieren, want wij hebben 4 kinderen 

thuis. 

Jurrian: Nee, ook wij hebben geen 

huisdieren. 

 

 

 

Bij een nieuwe speltak horen natuur-

lijk allemaal nieuwe gezichten. In 

deze rubriek leren we drie mensen 

van deze jonge speltak beter kennen; 

één leidinggevende en twee jeugdle-

den. Na de opkomst hebben we 

elkaar in de kampvuurkuil ontmoet, 

voor een leuk interview. We zullen 

ze eerst alle drie aan jullie voorstel-

len en daarna wat vragen aan hun 

stellen. 

 

Jurrian ten Bolscher  is geboren 

op 22 april 2008. Hij gaat naar de 

Johan Frisoschool en zit in groep 3 

bij de juffen Goossen en Borghuis. In 

zijn vrije tijd kleurt en knutselt hij 

graag. Meestal bouwt hij huisjes en 

auto’s van karton. Ook vindt hij het 

erg leuk om grote plattegronden te 

maken. Voor de volgende nieuw-

bouw van de blokhut, weten we dus 

wie we moeten vragen. 
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Op 20 september kreeg ie-

dereen een lange vinger 

met blauwe en roze muisjes, 

om de geboorte van een 

nieuwe speltak te vieren; de 

bevers!  

Keet: Ja, wij hebben thuis wel huidie-

ren. Een aquarium vol vissen, buiten 

een vijver vol koikarpers, een kat 

(Miesje) en een konijn (Nijntje). 

 

Wat vinden jullie tot nu toe van de 

scouting? 

Ze zeggen allebei dat de toverstafjes 

maken erg leuk was. “We hebben ze 

geverfd en versierd”, zegt Annelie. 

Jurrian vond ook het doen van spelle-

tjes en het leren van liedjes heel leuk. 

 

Waarom ben je leiding gaan geven? 

(Keet) 

“Het leek me heel erg leuk en uitda-

gend om met kinderen bezig te zijn. 

Ik vind het tot nu toe ook erg leuk en 

er zit zeker uitdaging in.” 

 

Wat is jullie lievelingsdier? 

Keet en Jurrian kiezen beiden voor de 

hond. Annelie vindt de giraf het 

leukst, “omdat die zo’n lange nek 

heeft”, voegt ze eraan toe. 

 

 

Wat is jullie lievelingskleur? 

Annelie en Keet vinden allebei blauw 

de mooiste kleur, maar Jurrian kiest 

uiteraard voor de kleur van de be-

vers: rood! 

 

We hebben Keet (Manon) en Annelie 

ook een aantal moeilijke keuzes voor-

gelegd, waar ze soms lang over na 

moesten denken. 

 

Cola of Sinas? 

Ze kiezen allebei voor cola. 

 

Kabouter of welp? 

Ook hier maken ze dezelfde keuze: 

kabouter. 

 

Sterre of Rozemarijn? 

Deze keuze is uiteraard een moeilij-

ke, kiezen tussen twee van je (mede-) 

leiding. Keet zegt daarom ook dat ze 

geen voorkeur heeft. Annelie vertelt 

dat ze voor Sterre kiest. 

 

Vierkant of driehoek? 

Keet kiest voor een vierkant, maar 

Annelie kiest voor een driehoek. 

“Omdat die een puntje heeft”, verteld 

ze daarna.  

 

Deze drie enthousiaste nieuwe leden, 

zijn, samen met de andere bevers, 

elke zaterdagmorgen bij de blokhut te 

vinden. Van 10 uur tot half 12 doen ze 

allerlei leuke beveractiviteiten. 

24 

 



Uitgeperst  
  

 

Burgemeester opent nieuwe 
blokhut van Scouting Oosterhof-
Niej Begin 

 

maandag 01 september 2014 om 19:47 in catego-
rie Verenigingen 

De nieuwbouw van de blokhut van Scouting Oosterhof-
Niej Begin is afgerond. De bouw is zeer voorspoedig 
verlopen met dank aan grote inzet vanuit de vereniging, 
een mooie subsidie van de gemeente en veel steun 
vanuit het Rijssense bedrijfsleven. Op 13 september 
verricht burgemeester Hofland de openingshandeling 
om de nieuwe blokhut in gebruik te nemen. 
De bouw van de nieuwe blokhut is voorspoedig verlopen. Op 
1 maart is begonnen met de sloop van de oude blokhut, op 
12 april werd het hoogste punt al bereikt van de nieuwe 
blokhut en voor de zomer was nieuwe blokhut gebruiksklaar. 
Veel steun  
Voorzitter Arend Smit kijkt tevreden terug op de bouw. “Het 
is mooi om te zien hoeveel positieve energie zo’n bouw 
losmaakt. Veel verenigingsleden hebben de handen uit de 
mouwen gestoken en bij onze sponsoren heerste ook een 
mentaliteit om de schouders er onder te zetten en het project 
te laten slagen. Zo hebben we in vier maanden een com-
pleet bouwproject uitgevoerd en staat er nu een schitterende 
blokhut. Een blokhut die voldoet aan de eisen van deze tijd 
én die goed past in de omgeving.” 
Opening 
Op zaterdag 13 september 2014 vindt de officiële opening 
van de nieuwe blokhut plaats. Burgemeester Hofland zal om 
11.00 uur te midden van de verenigingsleden en hun ouders 
de blokhut feestelijk openen zodat de scouts de komende 
jaren weer een mooi onderkomen hebben voor hun vereni-
gingsactiviteiten. 
Meer info over scouting en de mogelijkheden om lid te 
worden: www.scouting-rijssen.nl. 
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Scouting Rijssen was de 

laatste tijd vaak in de publi-

citeit. We doen een greep 

uit de kranten en van het 

internet. 

 

 

Kookhook 
 Hoe je het maakt: 

 

Bak de poffertjes of haal ze uit de 

verpakking. Snijd het fruit in dunne 

plakjes. Knoop het vrolijke lint (met 

een platte knoop) aan de cocktail-

prikker. Smeer de poffertjes in met 

de marshmallow spread en rijg ze om 

en om met het fruit aan de cocktail-

prikker. 

 

Vergeet niet om ze voor te proeven! 

 

Smakelijke groetjes,  

 

Maureen 

Geen paniek, want hier volgt een 

heerlijke traktatie voor op school. 

Heerlijk binnen maken en alvast stie-

kem proeven of ze goed gelukt zijn! 

 

Toren van poffertjes: 

 

Benodigdheden: 

 

- Poffertjes (zelf bakken of uit een 

zak) 

- Cocktailprikkers 

- Aardbeien (of druiven, banaan, ap-

pel, etc.) 

- Marshmallow spread (Fluf, verkrijg-

baar bij Jumbo) 

- Vrolijk lint 
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Het is herfst, de regen slaat 

tegen de ramen. Je bent blij 

dat je lekker binnen kunt zit-

ten.  

Toch komt het ook wel eens 

voor dat je in dit seizoen jarig 

bent… 



Puzzzzzel  
 Puzzel 2: Stenen muur 

Bij het bouwen van de blokhut bleken er 

niet genoeg bakstenen te zijn, hoeveel 

bakstenen ontbreken hier? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Puzzel 3: Fruit 

We zoeken de appel die rechts van de 

kers, links van een peer, boven een ci-

troen en onder een sinaasappel ligt, welke 

appel is dat?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estoparatos@scouting-rijssen.nl    

 

                                                                                       

Puzzel 1: Mierenhoop 

Hoeveel mieren vind je in onderstaande 

afbeelding? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puzzel 4: Blokhut. 

Het is al laat op een gure koude herfst-

avond, wanneer de welpenleider einde-

lijk de ondergesneeuwde blokhut be-

reikt. In de blokhut is het donker en 

ijskoud. Hij wil de  olielamp, de kleine 

gaskachel en de open haard  aansteken, 

maar stelt tot zijn schrik vast dat hij  nog 

maar een luciferhoutje heeft, wat steekt 

hij het eerst aan?  
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De dagen worden al weer kor-

ter en de verbouwing van de 

blokhut is achter de rug. Weer 

tijd voor een puzzeltje dus, 

puzzel je mee? 

Mail je oplossing(en) en win!  

 

 

    

 

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 

Uitgave 4x per jaar 

Oplage 250 stuks 

2x op papier & 2x digitaal 


