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Afgetrapt
Beste lezers,
Het was ewn woch’n maar hier is ie
dan, wederom een Esto Paratos op’n
velletje!
De redactie is weer erg druk geweest
om zoveel mogelijk ondergrondse
weetjes te pakken te krijgen.
Ben jij ook benieuwd wat er deze keer
gebeurd is?
Kijk dan snel verder en veel plezier!
Geert

Inhoudsopgave
2 Afgetrapt
3 In ’t nieuws
4 Padvindsterij
5 Beverbabbels
6 Wolvengehuil
7 Techno Paratos
8 Buitenblad
9 Sherrow & Co
10 Stamgezwam
11 Kabouterpraat
12 Wolvengehuil
13 Geflitst
15 Stuurlui
16 Plus Scouts
17 Ouwe Koeien
19 Troephoek
21 Wereldwijs
23 Ewn Wochen
25 Kookhook
26 Puzzel/prikbord

Esto Paratos is het groepsblad van Scouting Oosterhof–Niej Begin
Blokhut ’t Oosterhöfke
A.H. ter Horstlaan 12a
(0548) 518910

Groepsvoorzitter
Jan Voortman
(0548) 521310
groepsvoorzitter@scouting-rijssen.nl

Blokhut Niej Begin
Arend Baanstraat 110

Ledenadministratie
Henriëtte Veluwenkamp
ledenadministratie@scouting-rijssen.nl

Redactie
Leontine van Gaalen
Johan Nijeboer
Renske Prins
Geert Hofman
Maureen Blokhuis
Bram Averesch
estoparatos@scouting-rijssen.nl

2

In 't nieuws

Baden Powelldag
Op zaterdag 20 februari
was het weer Baden Powelldag. Alle meiden van
onze scoutinggroep waren
samen bij blokhut ’t Oosterhöfke. Ze hebben hier
een inzamelpunt gemaakt
voor plastic doppen, cartridges en oude mobiele
telefoons. Deze spullen
worden ingezameld voor
het goede doel: KNGF geleidehonden. Verderop in
deze Esto staat meer informatie, want er kunnen
nog steeds spullen worden
ingeleverd voor het goede
doel.
PRW 2016
De patrouille- /rondewedstrijden van dit jaar vonden
plaats op zaterdag 5 maart
en op vrijdag/zaterdag
11/12 maart. De eerste
zaterdag hebben de verkenners en padvindsters
hun technieken laten zien
aan de RSA, door middel
van een Mastermind spel.
De tweedaagse tocht werd
gelopen in de omgeving van
Rijssen. De overnachting
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was in Notter. Onderweg
kwamen de verkenners en
padvindsters langs verschil- Agenda
lende, soms spectaculaire
posten, zoals te zien op de 16 april
voorpagina.
St. Jorisdag
Koningsdag
Op woensdag 27 april is
het koningsdag. De voorbereidingen zijn in volle
gang. Er zal ook weer een
verloting plaats vinden.
Wanneer je nog spullen
thuis hebt die je niet meer
gebruikt en die je graag wilt
afstaan aan onze verloting,
dan kun je deze inleveren
bij de blokhut.
We hopen zoveel mogelijk
leden van onze scoutinggroep in uniform te zien bij
de aubade en de activiteiten tijdens koningsdag.
Geboorte Sophie
Op 16 maart ontvingen
Manon en Wim van Gessel
een dochter. Ze hebben
haar de naam Sophie gegeven. Manon is bij ons natuurlijk beter bekend als
Keet Kleur (beverleiding).

23 april
ALV
27 april
Koningsdag
4-7 mei
Kampen
Groenbloesen
14 mei
Geen opkomst
(stamkamp)
24-27 mei
Avondvierdaagse
11 juni
Regiodag
9 juli
Laatste opkomst
20-27 augustus
Zomerkampen
verkenners/padvindsters/RSA

Padvindsterij
Valentijnskamp 2016…..
Zwijmel lekker weg met de
padvindsters op zoek naar
cupido….. en chocolade…
en bloemen….
We begonnen allemaal door naar binnen te gaan en onze spullen in het
lokaal klaar te leggen. Toen we dat
klaar hadden gelegd gingen we naar
buiten om de vlag te doen. Nadat we
de vlag deden, gingen we een spel
doen. Bij dat spel moest je de groep
in tweeën delen. Toen we de groep
hadden verdeeld was er 1 groep met
de smokkelaars en 1 groep met douanes. Omdat het de dag daarna Valentijnsdag was smokkelden we chocohartjes. Allebei de teams deden 1
keer smokkelen en 1 keer douane.
Nadat het spel was afgelopen, gingen
we levend ganzenbord doen. Team
Lupine had gewonnen.
Toen het spel was afgelopen gingen
we buiten zitten bij het kampvuur.
Daar gingen we eerst marshmallows
met biscuitjes eten. Ondertussen
maakten we chocolade warm om
daar bonbons van te maken.

Iedereen kreeg een hartjesvormig
cupcakevormpje en daar goten we
chocoladesaus in die we net hadden
klaargemaakt. De chocolade deden
we in de koelkast. Daarna bleven we
nog even bij het kampvuur zitten en
daarna gingen we de verjaardag van
Masha vieren. Masha werd om 12.00
uur s’ nachts jarig, en dat gingen we
vieren. Ze kreeg hele leuke cadeautjes. Toen de verjaardag een soort
van was gestopt voor die nacht ging
iedereen slapen.
De volgende dag werden we wakker
gemaakt. Toen gingen we ons omkleden en haren kammen. Nadat we
daarmee klaar waren gingen we lekker ontbijten. Na het ontbijt gingen
we onze spullen inpakken en tanden
poetsen. We gingen na het tanden
poetsen bloemen maken van papier.
De bloemen waren na veel gepruts
heel mooi geworden. Toen we ook
klaar waren met de bloemen gingen
we tot slot de vlag doen. Na de vlag,
werden de meesten opgehaald en
sommigen gingen met de fiets lekker
naar huis om uit te rusten.
Britt Goldewijk
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Beverbabbels
De bevers hebben zich prima vermaakt met knopen
leggen, maar niet in gewoon
touw…. Nee, in iets
veeeeeel lekkerders!

Daarna gingen we pionieren met satéstokjes en in plaats van touw hebben
we lekkere snoepspekjes gebruikt om
de stokjes vast te zetten.
Sommige bevers hebben zelfs een
heel mini-klimparcours gebouwd!
Groetjes Rebbel

Eind februari hebben we met de bevers een hele leuke, leerzame en lekkere opkomst gehad.
We hebben geleerd hoe je een touw
kunt opschieten en geprobeerd de
platte knoop te leren met snoeptouw
(dropveters). Toen iedereen een platte knoop had gemaakt mochten we
de knoop lekker opeten.
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Wolvengehuil
De ochtend welpen hebben een
paar bijzondere filmpjes gemaakt.
Hieronder staat welke filmpjes en
waar ze te zien zijn.

De welpen van de MoHo hebben een zaterdagmorgen besteed aan het maken
van fimpjes! Elk nest heeft een eigen stop-motion film gemaakt door losse
foto's achter elkaar op te nemen. Deze foto’s zijn daarna achter elkaar in een
filmpje gezet. Je vindt de filmpjes op onze website bij onze eigen MoHo
welpen pagina.
www.scouting-rijssen.nl -> Speltakken -> Welpen MoHo -> Foto’s
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Techno Paratos
Het technisch ondersteuningsteam Oosterhof (TOTO) is weer begonnen met
het onderhouden van blokhut ’t Oosterhöfke. De
stichtingsvoorzitter legt hier
uit wat er is veranderd.

Na vele jaren en bijeenkomsten van
de TOTO verder te zijn, was het tijd
geworden voor een nieuwe aanpak.
TOTO-bijeenkomsten waren er het
laatste half jaar niet meer geweest
en deze waren eigenlijk toch wel
nodig.
Gelukkig staan er ook weer nieuwe
leden op die dit mede willen oppakken. In de laatste ALV hebben Jarno
KZ, Jeffrey en Albert aangeboden
om te helpen. Zo bestaat het TOTO
organisatieteam tegenwoordig uit 4
personen.
We zijn een avond bij elkaar gekomen op de blokhut en hebben plannen bedacht wat er allemaal aangepakt gaat worden. Dit varieert van
een kapot stopcontact of een rookmelder vervangen, tot her verder
inrichten van de materiaalhokken,
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Bezems herstellen, dakgoten schoonmaken en nog veel meer.
Er hangt op het whiteboard in het leidinglokaal een lijstje waarop iedereen
zaken kan invullen die gerepareerd
moeten worden. We hebben een
overzicht gemaakt van alle materialen
die we willen kopen komend jaar; de
eerste bijlen zijn al binnen.
Doel voor dit seizoen: opruimen en
ordenen materiaalhokken, opruimen
en schoonmaken blokhut, maken van
nieuw pionierhout, uitzoeken en schilderen van het bestaande pionierhout.
De data zijn gepland en als er een keer
één of twee personen niet kunnen dan
zijn er altijd personen over om de
TOTO door te laten gaan.

Kortom een frisse wind met nieuwe
gezichten, hopelijk kunnen we op deze
manier weer een flinke poos vooruit
en blijven de blokhut en alle materialen
op peil.
Tom Klokkenburg

Buitenblad

Het is jullie vast wel opgevallen: de grote kale plekken in
het bos, flinke kaalslag van het
unieke bos van het Schwarzwald. Hiermee heeft de eigenaar van de grond waar wij
ons scoutingspel op spelen een
bedoeling.

Het afgelopen jaar is er gedund in het
gehele bos. Ook rond de blokhut zijn
drie grote plekken waar hout geoogst
is.
De open plekken zijn geklepeld (het
versnipperen van takken en wortels)
en er zijn deels voren (gleuven om
oude en nieuwe grond te mengen)
getrokken om natuurlijke verjonging
een nieuwe kansen te geven.

Het is de bedoeling dat hier nieuwe
aanplant gaat plaats vinden.

Scouting gaat hierbij helpen, als voorlopige datum wordt zaterdag 21 mei
gepland. De speltakken zullen jonge
bomen gaan planten.

Midden in het bos dat aangeduid is als
“speelbos” (schuin achter de bult),
wordt een klein deel geheel kaal gekapt, met als doel dat de natuur zich
hier vanzelf hersteld, met inheemse
soorten.
Na de kaalkap is dit stukje een “no go
area”, om de natuur rust te geven te
herstellen en te vernieuwen.
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Sherrow & Co.
De
Holland
Schwarzwald
Stam heeft weer verschillende
leuke opkomsten gehad en wil
graag met jullie delen wat er
zoal gebeurd is in de afgelopen maanden.

De RSA had op 8 en 9 april
een overnachting bij ’t Oosterhöfke. Dit was ook een
mooi moment om de kamp
reünie te houden voor iedereen die mee is geweest.

Dit weekend hadden we kamp reunie, met de (oud-)leden van de
RSA. De inloop was om half 8 en om
8 uur begon de opkomst. Iedereen
die mee was op kamp was er. We
zijn begonnen met de vlag, daarna
hebben we gezellig met z’n allen
koffie gedronken en bij gepraat, we
hebben de hot tube aangezet. Daarna gingen we met z’n allen binnen in
het lokaal pokeren, met hapjes en
drankjes en muziek op de achtergrond.

Stamgezwam

Tim had de kampfilm en foto’s klaargezet op de beamer, dus we gingen allemaal naar de kelder. Toen de Hot tube
warm was, de barbecue aan en het
kampvuur gebouwd was, gingen we
naar buiten. Je mocht kiezen wat je
wou, we hebben de avond afgesloten
bij het kampvuur en daarna zijn we
gaan slapen. De volgende ochtend
hebben we de hot tube leeggehaald en
hebben we ontbeten. Tot slot hebben
we afgesloten met de vlag. Kortom een
gezellig weekend!
Sabine Roelofs

Tijdens de opkomst Africa, hebben
we een tochtje gelopen rond de
blokhut. Door middel van verschillende scoutingtechnieken konden
we locaties vinden met aanwijzingen
naar de eindlocatie. Op de eindlocatie lag een cadeautje verstopt, die
we met z’n allen bij het kampvuur
hebben opgemaakt.
Een opkomst later zijn we naar de
Twentse bierbrouwerij geweest in
Hengelo. Hier werd ons uitgelegd
hoe het bier gebrouwen wordt.
Daarna konden we drie verschillende soorten proeven in hun eigen
proeflokaal.
Eind januari stond de overnachting
gepland, het thema was Hotel California. Deze was gedeeltelijk georganiseerd door de eerstejaars stamleden. Zij hebben verschillende

activiteiten in de blokhut bedacht die
door de overige stamleden gedaan
konden worden. Hierna moesten de
eerstejaars een tochtje afleggen door
het bos, waar ze onderweg de andere
stamleden op verschillende posten
tegenkwamen. Hier kregen ze opdrachten die te maken hadden met de
Stambelofte.
Uiteindelijk kwamen ze bij de drie
beuken aan waar ze geïnstalleerd zijn
als stamleden, nadat ze de belofte hadden opgezegd.

De stamopkomst in februari was een
Escape Room in blokhut Niej Begin. In
twee verschillende groepen werd tegen elkaar en tegen de klok gestreden.
Het doel was, zoals de naam al doet
vermoeden, om uit de kamer te ontsnappen. In de kamers lagen verschillende aanwijzingen, die uiteindelijk
naar de uitgang van de kamer zouden
leiden.
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Kabouterpraat
Stoere kaboutermeiden leren vaders smokkelen en
vuur maken, lees hier hoe ze dit hebben gedaan.

Wolvengehuil
Op 4 en 5 maart hebben de welpen van de middaghorde (en hun
vaders) een Vader Zoon weekend gehad. De vaders hebben met
verschillende activiteiten meegedaan die de kinderen als wekelijkse
activiteit zouden kunnen hebben.
De gezelligheid was al snel aanwezig. De vaders konden een bakje koffie met
een plak cake pakken en voor de welpen was er hele zoete ranja.

11 maart was het weer zover. Vader-dochterovernachting. De kinderen konden eindelijk hun vaders laten zien wat ze op scouting zoal doen.
Nadat iedereen hun slaapspullen uit had gestald en de opening moesten ze een
lichtjes route volgen door het bos. Zo konden de kabouters laten zien dat ze
uiteraard niet bang zijn in het donker. Toen iedereen weer terug was bij de
blokhut moesten ze nog even een potje douane-smokkelaar spelen. Daarna
zaten de activiteiten er op voor die dag, dus gingen de kabouters en hun vaders lekker in de kampvuurkuil een paar liedjes te zingen, onder het genot van
chips en cola. De avond vloog zo voorbij, dus was het voor de kabouters alweer tijd om te gaan slapen.
Na een korte nacht was het alweer tijd voor de kabouters en hun vaders om
op te staan. Toen kregen de kabouters de kans om aan hun vaders te laten
zien dat ze goed vuur kunnen maken. Op het vuur hebben ze ook meteen hun
ontbijt gemaakt. Daarna was het alweer tijd voor de kabouters en hun vaders
om naar huis te gaan. Het was een leuke overnachting!
Thuu

Omdat het voor de vaders niet een wekelijkse activiteit is, waren de vaders
best zenuwachtig en maakten dit duidelijk door met elkaar te praten over wat
er op de planning zou kunnen staan.
Vervolgens maakten we iedereen klaar voor een dropping. De welpen en hun
vaders werden in groepjes op de dagcamping gedropt en moesten hun weg
naar de vijfsprong vinden. Hier moest eerst een opdracht gedaan worden. Na
een korte pauze vervolgden de groepjes hun weg. De volgende stop was de
blokhut. Aangekomen op de blokhut kon iedereen opwarmen bij een lekker
kampvuurtje.
Rond middernacht was het bedtijd voor de welpen en gingen ze langzaam richting hun slaapzak. De vaders mochten nog even blijven zitten voor wat gezelligheid bij het kampvuur met een hapje en een
drankje.
De volgende ochtend konden de welpen zelf een
broodje bakken boven het (opnieuw aangemaakte)
kampvuur. Aan het einde van het Vader Zoon
weekend sloten we met z’n allen het weekend af
door de vlag naar beneden te halen.
Het was een geslaagd weekend.
Oe
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Geflitst

Linksboven: Moeder-zoonkamp
bij de ochtendwelpen
Linksmidden: wilgen knotten
(verkenners)
Linksonder: Teamspelen
(MIHO)
Middenonder: Lekkernijen
(RSA)

Midden: Kampvuur tijdens
Baden Powelldag
Middenboven: Primitief ontbijt
bij het vader-zoonweekend van
de verkenners
Rechtsboven: Dropping tijdens
het vader-zoonweekend bij de
middagwelpen
Rechtsmidden: Jongens tegen de
meiden (RSA)
Rechtsonder: Creatief met blik
(MOHO)

Plus Scouts

Stuurlui
Beste lezer,
Dit keer is er vanuit het
groepsbestuur niet zo
veel te melden en gaat
alles redelijk zijn gangetje.

De speltakken zijn voorzien van voldoende leiding, de diverse commissies
zijn tussendoor bezig met het voorbereiden van Sint-Jorisdag en Koningsdag om maar eens wat te noemen.
Een aantal leiders heeft het onderhoud van de materialen op zich genomen en gaan hier maandelijks een
avond mee aan de slag om alles op
orde te houden.
Veel leiders volgen een extra EHBO
training, die door Johan Nijeboer en
Karina Hulst wordt verzorgd.

We hebben een geslaagde
Baden Powelldag achter de rug,
waarvoor (nog steeds) via plastic
doppen en oude mobieltjes geld
wordt ingezameld voor financiële
ondersteuning van blinde geleidehonden, de KNGF.
Via de taak voor een knaak-actie zijn
jeugdleden aan de slag geweest, om
met klussen het kampgeld te verdienen.
Oh ja, en elke zaterdag staat de leiding er weer voor uw kinderen.
Zo gewoon -vrijwillig! Maar eigenlijk
best bijzonder- ; omdat we er met
elkaar plezier in hebben!
Graag kondig ik alvast de spelraad/
algemene ledenvergadering aan die
op zaterdag 23 april a.s. wordt gehouden en waar u uw inbreng als ouders
via
de
oudervertegenwoordigers kan doorgeven.
met scoutinggroet,
Jan Voortman,
groepsvoorzitter.

15

Escape-room
(we’re still inside....)
’n plusscouts opkomst op
30 januari jl.

Voor deze zaterdagavond werden we bij
de Niej Begin blokhut verwacht. Maureen
en Marieke stonden ons al op te wachten
met koffie en koek en hielden angstvallig
alle deuren gesloten, op de keuken na.
Per gratie mochten we omlopen om naar
de wc te kunnen, maar verder moesten we
toch echt wachten op uur U.
Om klokslag 20.15 uur werden in 2 groepen gedeeld en mochten (moesten) ons
verdelen over de 2 zolderkamers, die identiek waren ingericht. De groep die als eerste wist te ontsnappen, door de raadsels op
te lossen, kreeg bonus-tijd voor de tweede
kamer.
Eenmaal binnen troffen we een gezellige
scout-kamp inrichting aan en zagen al snel
dat de klok stil stond. Dit was de eerste
aanwijzing waarmee we de puzzelreeks
konden oplossen. Na papiertjes uit pennen
te hebben verwijderd, liedjes van een CD
ontcijferd te hebben en uiteindelijk een
telefoonnummer te ontdekken onder het

etiket van een biertje, waren we als eerste
weer buiten!
Met onze bonus-tijd konden we de tweede kamer beneden ook door komen. Hier
wederom puzzels en vreemde dingen
spotten (zoals een geschreven tekst op de
muur, alleen met een blacklight zichtbaar).
Uiteindelijk hadden we de opdracht gevonden om een vreemd kaartje onder de
deur te schuiven en jawel, dit werkte, de
deur ging open. Helaas voor de andere
groep zijn wij ook hier als snelste ontsnapt, dus mochten we als eerste beginnen aan onze ‘buiten opdracht’.
Buiten waren meerdere voorwerpen
zichtbaar die een goeie bijdrage aan het
kampvuur konden leveren (chips, worst,
kaas, etc.). Maar de opdracht was iets te
zoeken en mee te nemen dat aan Marieke
en Maureen deed denken. Tja.... de zak
M&M’s was dan misschien toch erg voor
de hand liggend, maar heeft ons wel aan
de overwinning geholpen!
De rest van de avond bij het kampvuur
werd nog lang na gesproken over alle
raadsels en deed ons vergeten om te kijken of iedereen daadwerkelijk ontsnapt
was uit de kamers....
Marieke en Maureen, nogmaals bedankt
voor deze originele uitdaging!
Tot een volgende keer,
Karina
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Ouwe koeien
Een paar weken geleden
hebben de ochtendwelpen
hun timecapsules uit de
grond tevoorschijn gehaald.
Een jeugdlid van 10 jaar geleden en leiding van nu vertelt daar hier wat over.

Elf jaar geleden is het dat ik als welp
een timecase had gemaakt. Een
timecase is een koker gevuld met
herinneringen, verhalen, foto’s en
creaties die voor een bepaalde tijd
niet geopend mag worden. Vele jongens zitten niet meer bij scouting
maar inmiddels ben ik welpen leiding
geworden bij de morgenhorde, de
groep waarbij ik zelf die timecases
had begraven!
Tijdens de bouw van de blokhut, een
jaar voordat de timecases geopend
mochten worden, schoot oud leiding
Sahi iets te binnen. De timecases van
haar welpen lagen nog onder de
blokhut! Nadat de timecases gered
waren uit de verbouwing werden ze
veilig opgeslagen en met een jaar
vertraging ook geopend, samen met
de oude leiding.
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Van mijn welpentijd kan ik mij vrij weinig herinneren, maar het was wel een
hele ervaring om mijn oude creaties en
die van mijn medewelpen (waarvan ik
met enkelen nog goed bevriend ben)
terug te vinden. Ik had op een stukje
hout mijn naam geschreven, andere
welpen hadden plukjes haar op hun
papier geplakt en een welp had zelfs
een zijn kauwgompje op het papier
geplakt. Verder had de leiding van toen
nog een toespraak over de oude welpen en een prijzenlijst van toen toegevoegd. Uit de prijzenlijst konden we
ook opmerking dat de inflatie flink was
toegeslagen.

De welpen van nu hebben ook weer
een nieuwe timecases gemaakt! Ook
deze capsules moeten weer 10 jaar
gesloten blijven. Elk nest heeft een
eigen koekblik gekregen die ze hebben gevuld met tekeningen, boodschappen aan de toekomst en andere
eigen creaties. Naast dat bevatten alle
blikken ook een nestfoto van deze tijd
en een vragenlijst die ze allemaal hebben beantwoord. Hierop stonden
onder andere vragen over hun hobby’s, favorieten en wat ze later willen
worden.
Aan de timecapsule hebben wij als
leiding nog een oude telefoon, blikken
knakworsten, een fles ranja, een krant
en een Donald Duck toegevoegd.
Inmiddels zijn de timecapsules weer
veilig opgeborgen onder de blokhut
door Tom van ’t Hul.
Ik ben benieuwd hoe de wereld weer
veranderd is over 10 jaar!
Rune (Rikki Tikki Tavi)
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Troephoek
De verkenners zijn zaterdag
2 april naar Holten geweest,
om daar een opkomst te
draaien samen met de scoutinggroep BE St. Joris.
Deze scoutinggroep bestaat uit
scouts met een lichamelijke beperking. Om kwart over 9 verzamelde
iedereen zich bij de Welkoop in Rijssen. Om half 10 vertrokken we met
z’n allen op de fiets naar Holten.
Daar aangekomen begonnen we met
het hijsen van de vlag, samen met de
scouts uit Holten. Hierna begonnen
we met het programma. Onze groep
verkenners werd verdeeld in twee
groepen, de scouts uit Holten werden over deze twee groepen verdeeld, zodat de beide scoutinggroepen mooi gemixt waren.
De eerste groep begon met de ‘outdoor activiteiten’ en de tweede
groep begon met pionieren.
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Tijdens het pionieren hebben we 2
katapulten gemaakt. Dit deden we
door eerst een A-vorm te maken en
deze met twee diagonale palen in de
grond vast te zetten. Hierna werden
twee palen aan een dwarsbalkje vastgemaakt en in de A gehangen. Dit was
het draaipunt van de katapult. Op het
einde van de katapult werd een bal
gelegd en deze konden we naar elkaar
schieten.

Om 12 uur hebben we met z’n allen
geluncht in de mooie blokhut van
scouting Holten. Hierna gingen we
verder met het programma door de
twee groepen om te draaien. Het
outdoor programma bestond uit 3
verschillende onderdelen.

Op de tweede post waren spelletjes.
Het eerste spel was levend boterkaas-en-eieren, waarbij bij een gelijkspel de eerste persoon zich weer
mocht verplaatsen. Dit zorgde voor
behoorlijk wat chaos. Het tweede
spel was touwtrekken en bij het derde spel moesten we een achtknoop
maken zonder het touw los te laten.
Dit bleek nog aardig lastig om te
doen.

Als eerste was er de tokkelbaan. Dit
was een soort kabelbaan, die hoog in
de boom was vastgemaakt. Iedereen
mocht hier een keer vanaf.
De scouts uit Holten pionieren niet
heel erg vaak, dus moesten we ze helpen met het knopen. Een aantal leiding
van ons heeft vakkundig uitgelegd hoe
sommige knopen gelegd moesten
worden. Aan het einde van de dag,
waren er verschillende scouts die een
professionele kruissjorring konden
maken (sommigen zelfs beter dan onze
eigen scouts ;)).

Als laatste was er een touwladder
waar iedereen op naar boven kon
klimmen. Al met al was er genoeg te
doen en was het een hele gezellige en
leerzame middag voor beide scoutinggroepen.
Op zaterdag 30 april zullen de scouts
uit Holten bij ons komen, om een
opkomst samen met ons te draaien.
We hopen dat deze dag ook weer erg
leuk zal worden.
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Wereldwijs
Baden-Powelldag of denkdag, valt op 22 februari, de
geboortedag van Robert
Baden-Powell en van zijn
vrouw Olave Baden-Powell.
De oprichters van scouting.
Er zijn niet veel groepen in Nederland
die dat nog vieren, maar wel de speltakken met de meiden in onze groep.
Van oudsher is dit een in ere bewaarde traditie van de oude, later met de
jongens-groep gefuseerde meisjesgroep Niej-Begin. Met alle meiden bij
elkaar, maken we er op die dag een
groot gezamenlijk feest van.

Op die dag is ingesteld dat de groepen scouts over de hele wereld een
beetje extra aan elkaar denken. En
aan de mensen die het moeilijk hebben. Dat is een ruim begrip en elk jaar
zoeken we een doel waaraan wij een
klein beetje onze steun kunnen geven
om een extra glimlach om een mond
te kunnen laten verschijnen.
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We dragen die dag een sneeuwklokje
met klimopblaadjes op ons uniform.
De klimop is gekozen om zijn naam
en de aanmoediging die daaruit
spreekt. De klimop blijft altijd groen,
ook in de winter, en de blaadjes
groeien langs de rank los van elkaar
om zo elkaar ruimte te geven. Op
deze manier kunnen alle blaadjes tot
hun recht komen. (Wat symbool staat
voor één van de normen en waarden
binnen scouting, ook voor alle individuen.) Een andere reden dat klimop
gebruikt wordt, is dat klimop staat
voor trouw en eerlijk zijn.

Sneeuwklokjes zijn de eerste bloempjes die in februari bloeien. Ze zijn
wit, en dat staat voor eerlijkheid en
zuiverheid. De jongste (spel)takken
dragen twee sneeuwklokjes, de oudere takken en de leiding dragen er drie.
Elk sneeuwklokje staat voor een deel
van de belofte, die voor jongere takken uit twee delen en voor de oudere
takken uit drie delen bestaat.

Dit jaar hebben we plastic doppen,
cartridges en oude mobieltjes in gezameld voor geld voor het KNGF.
Evelien, die deze dag voor het eerst
als ambassadrice op pad ging, kwam
vanuit Lelystad, ons aan de hand van
een filmpje vertellen wat blindengeleidehonden voor waarde hebben
voor een blinde of slechtziende en
wat er aan vooraf gaat voor ze hun
hulpmaatje krijgen.
De middag werd gevuld met een spel

lencircuit, in de spelletjes stond een
beperking centraal, kimspel, blindvolleybal, twister…
Tussendoor kreeg iedereen lekkere

zelf versierde cake met limonade. Na
de spellen gingen we lekker binnen
zelfgemaakte nasi eten, En ja ouders,
alle kids lustten nasi, er werd door
sommige wel 3x opgeschept! We
hebben de dag afgesloten met een
knus gezellig kampvuur, met liedjes
en gitaar, waar Lady Baden Powell
nog even langs kwam en tijdens haar
wasje de sokken van Rick niet helemaal fris en schoon kreeg...
Wij zijn een schakel in de gulden
liefdeketen die de hele wereld
omvat. Ik moet mijn schakel glanzend en sterk houden!
Tot 30 april kunt u plastic doppen, cartridges en oude mobieltjes nog op de
blokhut inleveren!
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Ew'n wochen
Een groot aantal leiding en
bestuursleden van onze
groep volgt een EHBOtraining. De trainers (Johan
en Karina) vertellen hier
wat de training inhoudt.

Na het volgen van deze EHBO cursussen weten we precies wat we moeten
doen en zijn we voorbereid op elk moment van de dag!, tijdens opkomst en
kampen.
Voor het bestuur en ouders/verzorgers een geruststellend gevoel.

“Niet met je handen in de broekzak te moeten staan. Weten wat je moet
doen als het erop aankomt”. Op elk moment van de dag kan zomaar een onverwachts ongeluk gebeuren. Het is dan fijn om te weten hoe je moet handelen. Fijn voor het slachtoffer, fijn voor de omstanders, maar vooral ook fijn
voor jezelf! Het zijn zomaar wat uitspraken van mensen op één van onze
EHBO-cursussen. Het is hun motivatie om mee te doen aan deze scholing.

Tijdens de opleiding van 8 x 2 uur, worden (op de maandagavond of de zaterdagavond) de volgende onderwerpen van een eerste hulp cursus behandeld:
het redden van een leven, beperken van blessures, bewusteloosheid, reanimatie, vervoerstechnieken, shock, alarmeren van deskundigen, het plakken van
een pleister en verzorgen van lichte brandwonden.
Er wordt gewerkt met lotusslachtoffers, die realistisch slachtoffers kunnen uitbeelden. Aan het eind van de cursus wordt een test afgenomen door het docententeam.
Na het succesvol afleggen van deze test, ontvangt iedere deelnemer een officieel Europees erkend diploma.
Johan en Karina

32 stafleden (van Bever-leiding tot plusscout) volgen dit seizoen een EHBOcursus van het Rode Kruis; met als positief gevolg dat alle speltakken minimaal
2 officiële EHBO’ers tot 4 EHBO’ers in het stafteam hebben.
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Tja, het duurt wel even, maar
veel makkelijker dan dit kan
koken echt niet worden…
Kinderen
vinden
deze
appelchips heerlijk en je huis
gaat er ook nog eens lekker
van ruiken – aan de slag dus!

Kookhook Puzzzzzel
Vul hieronder de woordzoeker in. Mail de uitkomst en de vertaling ervan in het Esperanto naar:
estoparatos@scouting-rijssen.nl

INGREDIËNTEN
- 2 zoete appels (ja echt, zoet of zuur proef je nog na het bakken!)
- kaneel
- bakpapier

RECEPT
1 Verwarm de oven voor op 100 graden.
2 Was de appels. Verwijder het klokhuis met een appelboor en snijd de appels
in zo dun mogelijke plakken.
3 Spreid het bakpapier uit over 1 of 2 bakplaten. Leg de plakjes erop. Zorg dat
ze naast elkaar en niet op elkaar liggen, anders krijg je ze straks niet meer los.
Sprenkel kaneel over de appels.
4 Bak de chips zo’n 2 uur in de oven. Laat
ze afkoelen buiten de oven, dan worden ze
ook pas knapperig. Je kunt ze makkelijk
een paar dagen bewaren in een luchtdichte
doos.
TE KOOP:

Prikbord

Meisjes schoenen maat35.
Voor meer informatie:
06-19173094
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Wij zoeken meer adverteerders
Uitgaven op papier en digitaal
Oplage 250 stuks

We zoeken adverteerders voor het
financieren van de Esto Paratos.
Interesse?
- Stuur een email naar
estoparatos@scouting-rijssen.nl
- Wij nemen contact met u op

