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Hallo! 

 

Hier ligt een nieuwe Esto Paratos voor je. 
Hij is weer gevuld met veel nieuws vanuit 
onze fantastische scoutinggroep.  
Daarnaast hebben we ook nieuws vanuit 
de redactie. Wij hebben de redactie aan-
gevuld met een nieuw redactielid: Made-
lon Bökkerink, zij is al heel lang lid van 
onze vereniging en uiteraard beter bekend 
als leiding van de ochtendwelpen (Raksha). 
Verderop vind je een interview met haar, 
zodat je meer over haar te weten kunt 
komen.  
 
We wensen je weer veel leesplezier met 
deze nieuwe, verse Esto Paratos! 
 
Bram  
 



In 't nieuws  
Hathi gehuldigd 

Tijdens de afgelopen Sint-
Jorisdag is Hathi gehuldigd 
als ‘Lid in de orde van 
Oranje Nassau’. Burge-
meester Arco Hofland van 
Rijssen-Holten kwam op 
zaterdag 15 april zelf het 
lintje aan Johan uitreiken. 
Hij vertelde dat Hathi het 
lintje kreeg voor zijn inzet 
binnen de scouting plaatse-
lijk, regionaal en landelijk 
en voor zijn inzet bij het 
Rode Kruis. Johan: van har-
te gefeliciteerd! 
 
Gekwalificeerd! 

Een aantal leiding van onze 
vereniging heeft met succes 
de leidingtrainingen gevolgd 
en is nu een gekwalificeerd 
leidinggevende, het zijn:  
Joël de Klerk, Roeland 
Voortman (verkenners), 
Dirk Voordes (padvind-
sters), Corné Prins (wel-
pen), Manon van Gessel, 
Riët Dangremond, Hans 
Beunk (bevers), Lotte Sep-
penwoolde, Maike Hofman 
(kabouters).  
Van harte gefeliciteerd! 

CDA-award 

Op zaterdag 4 maart heb-
ben de vrijwilligers van 
onze vereniging de CDA-
vrijwilligers-award gekre-
gen. Verderop op de pagi-
na ‘stuurlui’ valt hier meer 
over te lezen. 
 
Baden Powelldag 

Op zaterdag 18 februari 
was het Baden Powelldag. 
Op deze dag hebben alle 
meiden van onze groep 
zich van hun creatieve kant 
laten zien. Daarnaast heb-
ben ze ingrediënten voor 
pizza’s ingezameld voor de 
voedselbank in Rijssen. ’s 
Avonds hebben ze heerlijke 
pannenkoeken gegeten en 
is de belofte vernieuwd. 
 
Sint-Jorisdag 

Op zaterdag 15 april was 
het Sint-Jorisdag. Alle 
jeugdleden hebben hier het 
verhaal van Joris gehoord 
die de draak versloeg, 
daarnaast hebben ze een 
Sint-Jorismars gelopen en is 
bij het kampvuur de belofte 
vernieuwd. 

Agenda 
13-16 juni 

Avondvierdaagse 
 
1 juli 

Regiodag (bevers 
en groenbloezen) 
 
8 juli 

Slotactiviteit 
 
15 juli 

Groepshike (ka-
derleden) 
 
22-29 juli 

Zomerkamp  
padvindsters 
 
19-26 augustus 

Zomerkamp RSA 
 
26 aug. - 2sept. 

Zomerkamp  
Verkenners 
 
9 september 

Eerste opkomst 
seizoen ‘17-‘18 
 
16 eptember 

Overvliegen 
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Wolvengehuil 

 

Om half 8 s ’avonds kwamen we zwaarbepakt aan bij de blokhut. Wij vonden het wel 
spannend, maar toen we bij de blokhut aankwamen zagen we al veel bekenden en 
gingen we snel op zoek naar een slaapplek. Snel rolden we onze matras uit. Toen snel 
naar buiten en gingen we spoorzoekertje doen in het bos en de vaders gingen met 
elkaar kennismaken. Zoals gewoonlijk begint ook deze bijeenkomst met de Horde. 
Voor de jongens heel normaal, voor de vaders iets aparts. ☺ De welpen zaten 
allemaal in ridderpakken. Het thema van de maand was “Ridders van de ronde tafel”. 
Het eerste wat we moesten doen was dan ook paardrijden. Maar omdat er geen 
echte paarden waren, moesten de vaders het zijn. De ridders zaten op de rug en 
werden in 2 groepen tegenover elkaar gezet. Toen begon de aanval. Zo hard mogelijk 
naar elkaar toe rennen en proberen om de ridder ervan af te gooien. Als je af was 
moest je aan de kant gaan staan. Het is ons gelukt om er één af te gooien en zelf 
rechtop te blijven staan.  
Wat ook leuk was aan deze avond was de spelletjesronde. We moesten in groepen 
spelletjes doen. We moesten onder andere zo snel mogelijk een vliegtuigje vouwen en 
in een emmer gooien. Dit was natuurlijk veel te moeilijk dus maakten we er snel een 
Russisch vliegtuigje van. (Propje☺). Ook moesten we zoveel mogelijk koekjes in de 
mond stoppen. De vader van Maarten had het record van 14 koekjes. Mandarijnen op 
elkaar stapelen is best lastig. Maar ook hier haalden we bijna het record van 6 
mandarijnen op elkaar. Een propje wol in 
de beker blazen kan heel moeilijk zijn. 
Meestal gaat hij ernaast. Maar Samuel 
lukt het in 1.5 seconden. Dat is echt snel! 
Probeer het zelf maar eens.Schoenen op 
tafel gooien met je tenen was best 
makkelijk, maar de tel bijhouden is dan 
wel moeilijk. Er waren nog veel meer 
spellen wat we moesten doen, eigenlijk 
te veel om op te noemen. We gaan maar 
snel verder met de smokkeltocht.  
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De ochtendwelpen hadden in maart een 

thema-maand met als aftrap van de maand 

een Vader/zoonkamp in het thema  

‘Ridders van de Ronde Tafel’. 



 

 
Dit was echt spannend! We moesten breaklights of goudstukken over de grens smok-
kelen. De vaders waren de smokkelaars en de jongens de douane. De vaders hadden 
amper de tijd om het bos in te komen en werden snel aangehouden. Alles moesten 
we dan inleveren. Verschillende mogelijkheden werden geprobeerd. Zo hard mogelijk 
rennen werkt meestal niet goed, ze stonden je gewoon op te wachten. Voorzichtig 
sluipen was ook lastig, want er waren er veel te veel. Gelukkig vonden we een sluip-
route langs de buitenkant van het veld en konden we toch nog wat smokkelwaar 
overbrengen. 
Toen werden de rollen omgedraaid. De vaders douane en de jongens smokkelen. 
Voor de jongens was het niet makkelijk. De vaders konden gewoon wachten tot er 
weer een lampje in hun richting liep. Wel was het uitkijken als je ging rennen. Er wa-
ren veel laaghangende takken. De gevolgen kregen we de volgende morgen te zien.  
Een vader was zo hard met een tak in aanraking gekomen dat een oog helemaal dicht 
zat.  
Na de smokkeltocht gingen we gezellig bij het kampvuur zitten. We hebben met el-
kaar nog wat gezongen bij het kampvuur, daarna kwam er van alles lekkers voorbij. 
Iedereen mocht telkens een handje vol chips nemen maar voor sommigen duurde het 
te lang voor de zak weer langs kwam dus deden ze het in hun pet. Maar toen kwamen 
ze met frikandellen. Tja, en waar moet je die dan in doen. In je pet met chips natuur-
lijk. Het zag er smakelijk uit. De ridders gingen toen naar bed en de vaders bleven nog 
even bij het kampvuur zitten. Er werden veel sterke verhalen verteld. En na een hapje 
en een drankje was het veel te laat geworden. 
Maar ja het was ook zo gezellig! 
We hebben toch maar geprobeerd om te gaan 
slapen. Het is natuurlijk wel iets anders dan 
thuis als je in zo’n grote zaal moet slapen. Er 
werd dan ook flink gesnurkt, de geluiden waren 
soms zo hard dat we dachten dat er een trekker 
langskwam. Maar uiteindelijk vielen we toch in 
slaap om vervolgens om 6 uur alweer wakker te 
zijn gemaakt door iemand die erg luidruchtig 
aan het bomen zagen was.  
Kortom we hadden een kort nachtje maar wel 
een leuk avontuur. 
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Het ontbijt was super geregeld. Alles stond al klaar. Zelf een ei was gebakken. En 
gelukkig was er koffie. Na het heerlijke ontbijt zijn we een gezamenlijk spel gaan doen 
en dat heet: Hollandse leeuw. Er moesten 2 kinderen in het midden. De ridders en 
vaders moesten overrennen. Je kon dan gepakt worden en dan moesten ze je 3 se-
conden optillen. Eerst pakten ze een paar ridders. En toen deden ze er een schepje 
bovenop. Ze pakten de vaders. Hen moesten ze wel met 6 jongens optillen. Ze waren 
heel zwaar, maar het lukte toch. We hebben nog meer spelletjes gedaan zoals Chine-
se muur, omdat we over ridders werkten werd het omgezet in kasteelmuur.  Hoe 
meer mensen er getikt werden hoe langer de muur werd. Uiteindelijk konden we 
alleen nog onder de muur door kruipen. 
 
En toen mochten we beginnen met het zoeken van hout voor de middagmaaltijd. Het 
hout werd in een halve ton gelegd en toen ging de fik erin. Daarna werden de pannen 
aan de buitenkant met groene zeep ingesmeerd. Dit werd gedaan om later makkelij-
ker het zwarte roet van de pan af te krijgen. Heet water in de pan en op het vuur 
zetten. Ondertussen werd de prei en wortels en alle andere groente gesneden. En 
ook in de pan gegooid. Bouillonblokje erbij en zo kregen we een heerlijke soep. Ook 
werden er heerlijke pannenkoeken gebakken. Want als het vuur goed heet is kan je er 
van alles op maken. Zelf de koffie werd met kan en al op het vuur gezet.  
 
Na het eten werd het tijd om alles weer in te pakken en weer naar huis te gaan. Wat 
hebben we genoten. Ook leuk om te zien hoe de leiding met de jongens omgaat. Ook 
hoe jullie hen leren om respect te hebben voor elkaar en de natuur. 
 
Jullie als leiding hartelijk bedankt voor jullie goed 
verzorgde weekend. Het was Perfect! 
 
Groeten van Martijn en Hendrik Claus 
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Snoerloos 
 De vernieuwde shop is helemaal opge-

trokken in de stijl van een heuse Scou-
ting blokhut, alle wanden zijn van stei-
gerplanken en de stellingen en tafels 
komen gewoon bij de kringloop van-
daan.  
Martin: “Met die inrichting voelen we 
ons zelf, als oud-scoutingleiders, na-
tuurlijk ook het beste thuis.” 
De nieuwe shop is niet alleen veel be-
ter bereikbaar, bijvoorbeeld vanuit 
Rijssen, maar ook een stuk groter dan 
de oude in Zwolle-Zuid.  
Daardoor is er ook meer ruimte be-
schikbaar om artikelen te laten zien en 
ervaren. Zo loop je bij binnenkomst al 
direct tegen een heuse Outdoor Coo-
king-hoek aan.  
 
Reden genoeg dus om een keer te gaan 
kijken. Kijk op scoutshopzwolle.nl voor 
de openingstijden en het precieze 
adres. 
 
 

 
 
Deze hebben zij nu gevonden aan de 
Hessenweg tussen Zwolle en Dalf-
sen (de N340). Ze verbouwden een 
oude koeienstal zo, dat de Mobiele 
Shop naar binnen gereden kan wor-
den en nu een onderdeel is gewor-
den van de vaste shop.  
Martin: “Hierdoor hoeven we niet 
meer steeds alles in en uit te pakken 
als we met de Mobiele Shop op pad 
gaan.”  
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Sinds september vorig jaar 

zit Scoutshop Zwolle op 

een nieuwe locatie. Hillie 

en Martin waren al een tijd 

op zoek naar een plaats 

waar de vaste shop en de 

mobiele shop gecombi-

neerd konden worden. 

Padvindsterij 
 

 
We hebben op de Borkeld geslapen, 
tot 7 uur en zijn toen verder gelopen. 
We zijn toen direct met de hele scou-
ting verkeerd gelopen. De eerste post 
op zaterdagochtend was de ontbijt-
post. Daar hebben we ontbeten en 
zijn verder gelopen door Holten. Bij 
de tweede post moesten we zaklopen 
en olifanten tellen. Bij de derde post 
hebben we knakworst gegeten en bij 
de vierde post waren we weer terug 
bij scouting Oosterhof. Dit was ook 
meteen het einde van de PRW. 
 
Groetjes van de padvindsters 
 

 

Het thema van de PRW 2017 was 
cluedo. We zijn in Espelo begonnen 
met lopen. Bij de eerste post op vrij-
dagavond gingen we kompas schie-
ten. Als je dit goed deed kon je een 
woord vormen met de letters die je 
gevonden had. Bij de tweede post 
moesten we over een touw buik-
schuiven en dat was voor iedereen 
heel lastig. Bij de derde post hebben 
we chocolademelk gedronken. Bij de 
vierde post hebben we frikandellen 
gegeten. De vijfde post was de slaap-
post.   
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Op 4 en 10/11 maart waren 

dit jaar de Patrouille-

Rondewedstrijden (PRW). 

Hieronder een verslag van 

de padvindsters over de 

tweedaagse tocht. 



Techno Paratos  
 Mastworp 

Deze knoop kun je gebruiken om een 
touw aan een paal te knopen. Ook is het 
de beginknoop van een kruissjorring. Draai 
het uiteinde om de paal heen. Leg het 
uiteinde kruislings over zichzelf. Haal het 
uiteinde nogmaals om de paal heen. Steek 
het uiteinde vervolgens onder zichzelf 
door. Trek beide uiteinden aan. 
 

Paalsteek 

De paalsteek is een knoop die niet kan 
schuiven en die je om een vast punt kan 
leggen. Hij wordt gebruikt om een touw 
vast te maken om een vast punt, bijvoor-
beeld een boom of een jotatoren. 
Maak een lus in het touw. Maak met het 
lange eind een oogje in 't touw. Haal het 
uiteinde door het oogje. Draai dan het 
uiteinde onder ’t touw aan de binnenzijde 
door. Steek het uiteinde weer door het 
oogje. Trek dan beide kanten goed aan. 

 
 
 
 

Opschieten                             Platte knoop 

 
 

 
Schootsteek 

Paalsteek 

 
Mastworp                  Tom Klokkenburg 

 

 
 
 

Opschieten Touw 

Het belangrijkste onderdeel van het 
knopen is het opschieten van de tou-
wen na afloop. Als het touw op de juiste 
manier opgeschoten wordt, kan de 
volgende scout het makkelijk weer ge-
bruiken. Pak het touw bij de twee uit-
einden en pak het vanaf hier bij elkaar. 
Sla de laatste halve meter om het touw 
heen en steek de lus er doorheen. 
 

Platte knoop 

Deze knoop wordt gebruikt om twee 
touwen van dezelfde dikte te verbinden. 
Links over rechts, rechts over links. 
 

Schootsteek 

Maak van het ene touw een lus. Houdt 
de lus in één hand. Steek het uiteinde 
van het andere touw van onder door de  
lus omhoog (’t slangetje dat uit de vijver 
omhoog komt).Draai ’t uiteinde vervol-
gens om de lus heen. Steek dan ’t uit-
einde onder zichzelf door (steek ‘m niet 
weer terug in de lus). Trek vervolgens 
beide zijden goed aan. 
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Woensdag 31 mei is er voor de 

leiding en de RSA een knopen 

instructieavond. Tevens gaan 

we deze avond met minimale 

moeite een torentje bouwen 

met een plafond op 8 meter 

hoogte. Als voorbereiding 

hierop weer even een opfris-

sing van de basisknopen. 

 
Beverbabbels 
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De bevers zijn op excursie 

geweest naar een geiten-

boerderij… 



Sherrow & Co. 
 ruilen met de mensen aan de kant. De 

kajakken en peddels moesten aan de 
kant worden gelegd, dus dit deden we 
eerst. In het begin ging het nog rustig 
en werd er echt nog het spel gespeeld. 
Naarmate we vaker hadden gewisseld 
en iedereen aan de beurt was geko-
men, begon iedereen een beetje te 
ouwehoeren en de ander er proberen 
in te duwen. Dit was natuurlijk erg leuk 
leedvermaak als je aan de kant stond. 
Hoe langer we bezig waren, des te 
gekker het begon te worden. De jon-
gedame die greep af en toe wel in, als 
er geduwd werd, maar zag ook dat we 
wel een lompe groep waren dus liet 
het ook maar gaan. We hebben deze 
activiteit 1 uur gedaan. Hierna hadden 
we de gelegenheid om te douchen en 
om te kleden. Toen iedereen weer 
boven was hebben we gezamenlijk nog 
wat gedronken daar en zijn weer op de 
fiets naar huis gestapt. Iedereen vond 
het een leuke activiteit en heeft geno-
ten. 
 

Sabine Roelofs 

Zaterdag 29 april stond er kajakpolo 
op ons programma, dit gingen we in 
Nijverdal bij ‘De Wilgenweard’ 
doen. Bij Mercedes Baan verzamel-
den we om 2 uur en vervolgens 
fietsten we die kant op. Na 20 minu-
ten fietsen waren we aangekomen 
bij de Wilgenweard. Albert meldde 
ons aan en er werd ons uitgelegd dat 
we ons beneden konden omkleden, 
dit deden we ook. Na het omkleden 
mochten we naar buiten lopen waar 
de activiteit gespeeld moest worden. 
Eerst werden de spelregels uitge-
legd, hoe het in mekaar zat en wat 
wel en niet mocht, en wanneer je 
een vrije worp kreeg, etc. Hierna 
werden we in teams ingedeeld. Er 
konden twee teams tegelijk spelen 
dus bleef er een team aan de kant 
zitten. Één potje duurde 10 minuten, 
het winnende team mocht erin blij-
ven en het verliezende team moest 
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De RSA heeft een opkomst 

Kajakpolo gedaan bij de 

Wilgenweard in Nijverdal. 

Het was een hele actieve 

opkomst, waar je hieronder 

het verslag van kan lezen. 

Wolvengehuil 
 

Eerste deden we hollandse leeuw. 
 
Toen deden we een spelletje waarbij we 
vragen moesten beantwoorden. 
 
Daarna moesten we per groep naar binnen. 
Toen kwam een meneer en die ging over uilen 
vertellen, hij liet allemaal dingen zien. Zoals 
een opgezette uil, plaatjes en een uilenhok. 
Daarna mochten we braakballen uitpluizen. 
We moesten kijken welke botjes erin zaten. 
We kregen een papier om te kijken welk botje 
het was. 
 
Toen de meneer weg ging kreeg hij een bedankje voor zijn mooie presentatie. 
 
Toen hebben we buiten nog een spelletje gedaan, waarbij we de handen vast 
moesten houden en zo hard als we dat konden moesten trekken. Zonder dat 
onze handen van elkaar gingen. 
 
En Chil moest nog even op de grond gegooid worden. En dat is natuurlijk 
gelukt. 
 
Het was alweer tijd. We moesten weer naar huis. 
 
Pieter-Jan de Wolf 
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Bij de Middaghorde weten ze nu alles 

van uilen, lees dit uitgebreide verslag 

van Pieter-Jan de Wolf 

 



Geflitst  
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Op donderdag 27 april was 

het koningsdag die we dit 

jaar weer gevierd hebben 

op het Volkspark in Rijsen. 

Op deze pagina’s een im-

pressie, met leuke foto’s. 

Fotografen:  

Job Smelt &  

Mathijs Scholten  
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Kabouterpraat 
 
 

7 april hebben we een moeder/dochterkamp gehad. Eerst hebben we douane- 
smokkelaar gespeeld, maar alleen mama heeft er één naar de overkant ge-
bracht.  
Daarna deden we het blauwe lichten spel, maar eigenlijk was het een rood 
licht. Hierbij moesten we Ikki tikken en dan kregen we een streep op onze 
hand. Kwamen we Kaa, Mysa of Baloe tegen dan hadden we pech en moesten 
we terug naar Thuu.  
Toen hadden we kampvuur met frikandellen en chips. We hadden sketches 
gemaakt en die moesten we opvoeren. 
 
Na een heerlijke nachtrust gingen we ontbijten. We hebben toen mastermind 
gespeeld en dat hadden we in één keer helemaal goed. 
Toen was het tijd en gingen we lekker naar huis. 
 
Groetjes, 
 
Alissa Nieuwenhuis 
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De kabouters hebben een moeder/dochterkamp 

gehad en hier kun je daar het verslag van lezen. 

Troephoek 
 De boswachter had ook speciaal voor 

ons gereedschap van Staatsbosbeheer 
meegenomen. Met deze scherpe za-
gen en handschoenen konden we ge-
makkelijk de takken van de wilgen 
snoeien. 
 
De echte uitdaging zat hem in het 
klimmen in de wilgen en er weer uit-
komen. Voor sommige leiding was dit 
erg lastig en werd hun lenigheid erg op 
de proef gesteld. 
 
Halverwege het knotten zijn we even 
gestopt voor warme chocolademelk 
met koekjes, om even lekker uit te 
rusten en op te warmen.  
 
Na ruim twee uur ontzettend ons best 
te hebben gedaan waren bijna alle wil-
gen geknot. De boswachter was erg 
blij met ons werk en het eindresultaat 
mag er dan ook zijn! 

’s Ochtends wachtte de boswachter 
ons aan het begin van de weg op. Hij 
vertelde ons dat we dit keer een 
aantal andere wilgen gingen knotten 
dan gewoonlijk. We moesten eerst 
een heel stuk over een modderig 
zandpad fietsen en daarna een stuk 
door een bevroren weiland lopen. 
Aan het eind van dit weiland stonden 
16 wilgen langs een sloot. Deze 16 
wilgen mochten door ons die dag 
geknot worden. Met een hele inge-
wikkelde berekening komt dit neer 
op 8 wilgen door de MOTRO en 8 
wilgen door 
de MITRO. 
 

16 

De verkenners hebben op 

11 februari weer de wilgen 

geknot bij de Oomsdijk. Ie-

dere twee jaar worden de 

takken van deze bomen 

gezaagd. 



Stamgezwam  
 Na de demonstratie konden we zelf 

gaan proberen om de hoogten te trot-
seren. Daarvoor hebben we ons in 
troppels van ongeveer hetzelfde ge-
wicht verdeeld. Dit was zodat niet 
iemand de lucht in zou vliegen wan-
neer hij een zwaarder persoon zou 
zekeren.  
 

 

 

 

 

 

 

 
Nadat iedereen was begonnen op een 
lager stukje, konden we al snel de 
hoogste locaties bereiken. Uiteindelijk 
heeft iedereen de angsten getrotseerd 
en werd het een zeer actieve avond.  
Nadat iedereen weer was bijgekomen 
van het klimmen konden we weer ver-
trekken richting Rijssen, waar we nog 
gezellig hebben nagepraat over deze 
actieve opkomst. 
 

Bram 

Om 18.45 uur verzamelden we bij 
blokhut ’t Oosterhöfke. Toen ieder-
een aanwezig was, vertrokken we in 
auto’s richting het klimcentrum in 
Enschede. Hier aangekomen kregen 
we uitleg over de materialen die ons 
moesten gaan beschermen om niet 
naar beneden te vallen. Deze uitleg 
was voor sommige stammers al 
moeilijk genoeg, maar gelukkig werd 
het klimmen ook goed voor gedaan. 
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Op vrijdag 24 februari was de 

stam op grote hoogte te vin-

den. Dit bracht bij sommige 

stammers wel het (angst-) 

zweet los, maar uiteindelijk 

heeft iedereen een leuke 

avond gehad. 

Stuurlui 
 

 
 
Zaterdag 4 maart verzamelde een 
delegatie CDA-leden van de afdeling 
Rijssen zich bij de blokhut. Hier heb-
ben we ze onder het genot van een 
kop koffie verteld en laten zien wat 
we nou eigenlijk doen bij Scouting 
Rijssen. Die ochtend was er een va-
der-zoon opkomst bij de welpen, 
waren de padvindsters en verkenners 
druk bezig met de patrouillewedstrij-
den en liepen er ook nog een hele-
boel kabouters en bevers rond. Een 
enorme drukte rond de blokhut van 
jeugdleden en leiding en dus ook een 
perfect moment om te laten zien wat 
onze groep in huis heeft. Statenlid 
Susan Faal bedankte alle vrijwilligers 
voor hun inzet en feliciteerde ons met 
de award. We gaan de award een 
mooi plekje in het leidinglokaal geven! 
 
Rob Lichtenberg 

Een paar weken geleden kreeg ik een 
telefoontje van Gerrit Smelt van het 
CDA Rijssen: Ze zouden graag onze 
vrijwilligers in het zonnetje willen 
zetten, met het uitreiken van de 
“CDA-vrijwilligers-award”. Een leuk 
initiatief! Uiteraard was het niet ge-
heel toevallig dat dit net voor de 
Tweede Kamerverkiezingen was, 
maar wat extra aandacht voor onze 
mooie groep is natuurlijk nooit ver-
keerd ☺. 
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De vrijwilligers van onze 

scoutinggroep hebben 

op zaterdag 4 maart de 

CDA-vrijwilligers-award 

ontvangen! 



Buitenblad 
 lepelaars begin februari noordwaarts om 

in maart te gaan broeden. In de jaren 
zeventig waren er ongeveer 100 broed-
paren en in 2014 ruim 2.000 broedparen. 
In het voorjaar kunnen dan ook in Neder-
land veel lepelaars bij elkaar gezien wor-
den. 

 
In Nederland 
broedt de lepe-
laar overwegend 
op de grond 
maar ook af en 
toe in bomen. 
Een broedplek 
in bomen is om 

de vijand geen kans te geven om het nest 
te plunderen. Van de drie tot vier eieren 
komt er vaak maar één jonkie uit. Jonge 
lepelaars blijven nog lange tijd bij de ou-
ders die zorgen voor voedsel. Het voed-
sel is te vinden in ondiep water en be-
staat uit kleine vis. Met de unieke ken-
merkende snavel bewegen ze zijwaarts 
door het water, met een geopende sna-
vel, om zo aan voedsel te komen. In de 
snavel bevindt zich een soort zeef wat 
maakt dat de lepelaar een ultra gevoelige 
‘lepel’ bezit, waar ze het voedsel mee uit 
het water ‘lepelen’. De opgroeiende jon-
gen komen terug waar ze geboren zijn 
om als volwassen vogel ook een nest te 
maken, mits er genoeg voedsel en rust is. 
Dus ik duim dat we deze broedvogel hier 
in Rijssen aan het broeden kunnen krij-
gen.                                        Johan 

 

De laatste dagen ga ik graag naar de Ka-
toendijk (kastanjelaantje) om daar in alle 
rust te kijken naar het paartje Lepelaars 
te kijken, bijzondere vogels die in de 
nieuwe natuur rondom Rijssen voedsel 
en rust vinden. Helaas is het ook wel 
eens spitsuur op de Katoendijk, ze zijn 
erg populair, wat ik dan ook wel begrijp. 
 

De lepelaar is een grote witte vogel met 
een lengte van ongeveer 80 tot 93 cm en 
een enorme snavel. Een snavel als een 
grote lepel, zwart met aan het uiteinde 
de lepelvorm. In de zomer heeft de lepe-
laar een prachtige kuif. De lange zwarte 
poten doen denken aan de poten van de 
zilverreiger. De zilverreiger en de lepe-
laar behoren dan ook tot dezelfde orde: 
de reigerachtigen.  
Vanaf hun winterverblijf (Zuidwest-
Europa/West Afrikaanse kust) trekken de  
 

19 

Ik denk dat het virus wat bij mijn 

vader door het bloed circuleert 

ook mij te pakken heeft. Na roe-

rige dagen vind ik het heerlijk om 

in de natuur dieren te spotten, 

gewoon rustig kijken door een 

verrekijker of een foto proberen 

te maken, ik kom dan echt tot 

rust. 

Wereldwijs 
 Vandaar de vraag; sinds wanneer staat 

die blokhut er eigenlijk en wat was er 
eigenlijk voor de blokhut aan de 
Arend Baanstraat, waar de meisjes 
van Scouting Niej Begin hun opkom-
sten draaiden en wie zijn er allemaal 
lid geweest…?? 

 
Omdat ik er zelf vanaf 1993 als leiding 
met veel plezier heb rondgelopen wil 
ik graag de geschiedenis van Niej Be-
gin achterhalen.  
Bezoeken aan de bibliotheek en jaar-
boeken hebben mij nog niks verder 
geholpen. De geschiedenis gaat zeker 
terug tot de oorlogsjaren en mis-
schien wel daarvoor.  
 
Ik doe een oproep aan iedereen die 
mij kan helpen aan verhalen, foto’s, 
namen, adressen om zo de geschie-
denis in te kunnen vullen.  
Die laten we dan zeker nog in de Esto 
Paratos horen! 
 
Leontine van Gaalen 
 
niejbegin@gmail.com 

Op vrijdag 21 oktober hebben we 
een op het laatste moment georgani-
seerde reünie/afsluitingskampvuur 
gehouden. Een klein samenzijn met 
een 50-tal ex- Niej Beginners, maar 
ook de RSA-leden die toch al een flink 
aantal jaren op de Niej begin blokhut 
hebben gedraaid en huidige leiding. 
Een supergezellig afscheid van onze 
vertrouwde blokhut met een kamp-
vuur, hapje en drankje, ex-leden, ex-
leiding, ex- bestuur en natuurlijk met 
mooie verhalen en herinneringen.  
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Helaas, De Niej Begin blok-

hut die zo lang door de 

meiden is gebruikt en daar-

na als overnachtings-

blokhut is gebruikt is ver-

kocht! We gaan op zoek 

naar de roots. 



Groepsontwikkeling  
 wat zijn hun taken.  Verder is gewerkt aan 

het vergroten van de betrokkenheid van 
het groepsbestuur bij de groepsactivitei-
ten. 
 

Omgang materiaal, veiligheid en 

schoonmaak blokhut 

Er zijn drie extra materiaalmeesters aan-
gesteld en een coördinator schoonmaak 
blokhut. Er is een meldlijst defecte materi-
alen gemaakt en er is een vaste maande-
lijkse onderhoudsavond om degelijk, goed 
werkend en veilig materiaal te hebben en 
te houden. De coördinator schoonmaak 
blokhut heeft een schoonmaakrooster 
gemaakt en coördineert de grote 
schoonmaak van de blokhut. 
 

Doorstroming en wissel van leiding 

Er is overleg geweest tussen RSA begelei-
ding en groepsbestuur over de procedure 
van doorstroming van RSA jeugdlid naar 
leiding. RSA jeugdleden lopen stage bij 
verschillende speltakken om een indruk te 
krijgen hoe het is om aan de verschillende 
leeftijden leiding te geven. De eerstejaars 
leiding wordt ingeschreven voor de basis-
training. Bij ziekte/afwezigheid van leiding 
wordt en door andere leiding van andere 
speltakken bijgesprongen. 
 

Lees verder op de website: het hele 

bestand met de uitleg over de 

groepsontwikkeling, via deze link: 

http://www.scouting-rijssen.nl/esto-
paratos/laatste-uitgave 
 

Henriëtte Veluwenkamp 

(contactpersoon groepsontwikkeling) 

 
 
 
Zo is bij het onderdeel Doorlopende 

leerlijn door de werkgroep gekeken of 
de leerdoelen aansluiten bij de leeftijd 
van de kinderen en of deze aansluiten bij 
de volgende speltak en heeft de leiding 
stage gelopen bij een speltak met jeugd-
leden met een andere leeftijd.  
 

Bij het onderdeel Spelvernieu-

wing/afwisseling en diepgang spelac-

tiviteit is er door de werkgroep een 
handboek gemaakt met daarin per spel-
tak het spelaanbod van Scouting Neder-
land (de activiteitengebieden). Na de 
hemelvaart- en zomerkampen wordt er 
geëvalueerd of alle 8 activiteitengebie-
den zijn verwerkt in de kampprogram-
ma’s. Er is gekeken naar de opzet van 
de kampprogramma’s van de verschil-
lende speltakken voor feedback. We 
doen mee aan regionale activiteiten. 
 

Betrokkenheid Bestuur 

Er is een jaarlijks terugkerende quiz 
gemaakt voor o.a. nieuwe leiding en 
vrijwilligers: Welke vrijwilligers zijn er 
binnen de vereniging en de stichting en 
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In 2016 is er door vele vrijwil-

ligers hard gewerkt aan de 

verschillende onderdelen van 

de groepsontwikkeling. In de 

vergadering van 25 februari 

2017 zijn de punten van 2016 

geëvalueerd. 

Plus scouts 
 betrouwbaar. Alles bij elkaar was het 

dus zeer goed geregeld!) 
 
Nadat het deeg was uitgerold en was 
bedekt met de heerlijkste ingrediën-
ten, kon het lekker gaan bakken op 
de bakplaat. Sommige groepjes kwa-
men op het perfectie idee om er een 
pizza Calzone van te maken, op deze 
manier is hij dus makkelijk om te 
draaien.   
 
Na het verorberen van onze pizza’s 
was er uiteraard nog tijd om gezellig 
na de borrelen bij het kampvuur.  
 
Wederom een gezellige Scouts+-
avond. 
 
Groetjes, 
 
Maureen Metzelaar 

Het begon allemaal op die bewuste 
24 maart… Met een geheimzinnig 
doel voor ogen werd iedereen ont-
vangen op de blokhut ’t Oosterhöfke. 
Na een heerlijke bak koffie (liefdevol 
ingekocht door Tom en Danielle) 
begonnen we aan het Mysterieuze 
programma.  
In groepjes werd iedereen op pad 
gestuurd. Elk met andere tochttech-
nieken. Dit kon variëren tussen een 
simpel ‘bolletje-pijltje’, kaartcoördina-
ten en bijvoorbeeld een morsecode. 
Al snel werd het duidelijk wat dit 
mysterieuze programma inhield, aan 
het eind van elke tochttechniek lagen 
namelijk ingrediënten…… PIZZA-
MANIA!!! Teruggekomen van het 
laatste ingrediënt, brandde er een 
knapperend vuurtje. Hierop stond 
een stevige driepoot met bakplaat. 
(Gelukkig was deze driepoot zeer 
stevig en niet om ver te duwen en de 
kettingen van de bakplaat waren zeer 
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Pizzamania tijdens de op-

komst van de Scouts+ op 

24 maart.  



Ew'n wochen  
  

 
 
 
 
 

 
 

Waarom geef je leiding? 

“Om de leuke tijd die ik zelf als jeugdlid 
heb gehad, door te kunnen geven aan de 
jeugd van tegenwoordig.” 
 

Hoe ben je bij scouting gekomen? 

“Behalve mijn vader heeft mijn hele familie 
bij de scouting gezeten. Mijn moeder is 
zelfs leiding en bestuurslid van scouting 
Oosterhof-Niej Begin geweest.” 
 

Wat zijn je hoogtepunten? 

“Het RSA-kamp in Zweden vond ik gaaf, 
daarnaast waren de RSW met de padvind-
sters  en de leidingdag met alle leiding erg 
leuk.” 
 

Wat vond je leuk om te organiseren en wat 

zou je nog wel eens willen organiseren? 

“Koningsdag en de slotactiviteit zijn leuke 
commissies om te organiseren, omdat je 
dan de scouting aan de buitenwereld kan 
laten zien. Daarnaast zou ik nog wel een 
keer een activiteit voor alle groenbloezen 
willen organiseren.” 
 

Waar zie je jezelf over 10 jaar? 

Dan woon ik mijn eigen ontworpen wo-
ning, die zelf gebouwd is in onze eigen hal. 
En waarschijnlijk vervul ik dan andere ta-
ken binnen scouting Rijssen. 
 

Madelon Bökkerink werd op 16 
maart 1992 geboren, ze werkt als ont-
werper/modelleur bij Hodes Huisvesting 
in Enschede. Uiteraard is ze bij de 
meesten van ons beter bekend als 
Raksha en haar lievelingseten op het 
kampvuur is een gepofte aardappel. 
Naast de scouting is ze op de tennisbaan 
te vinden. 
 

Wat houdt ontwerper/modelleur in? 

“Het tekenen en uitwerken van een 
schets, totdat het wordt gerealiseerd als 
gebouw, in een 3D-model.” 
 

Hoe ziet jouw scouting carrière eruit? 

“Ik ben begonnen als padvindster en 
ben daarna naar de RSA gegaan. Hierna 
ben ik leiding gaan geven bij de MOHO 
en daar ben ik ook teamleider gewor-
den. Na een jaar RSA-begeleiding te zijn 
geweest, ben ik inmiddels alweer 1 jaar 
terug als welpenleiding. 
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Goed nieuws vanuit de Esto 

Paratos redactie: we hebben 

een nieuw redactielid. Madelon 

komt onze redactie versterken 

en daar zijn we heel blij mee! 

 

Kookhook 

 Om dit een 
beetje af te 
blussen had 
Erwin een 
frisse Hang-
op met Man-

go gemaakt en tussendoor konden we 
genieten van zijn heerlijke Mango-lassi. 
Aan het eind een kopje VATA-thee waar-
in gember en zoethout en kaneel de jury 
de rust geeft om een goede beslissing te 
kunnen nemen over de winnaars.  
 

Dit jaar moesten de teams ook elkaar 
beoordelen. Dat werd erg spannend daar 
we natuurlijk zelf druk aan het koken 
waren en we helaas het gevoel hadden 
dat veel van onze gerechten koud zijn 
geproefd in plaats van nog heerlijk warm.  
Al met al hebben we uiteindelijk een ge-
deelde derde plaats behaald. Team kamp-
vuurkok werd eerste en team Baarn be-
haalde een verdiende tweede plaats.  

 
 
 
 
 
 

Leontine 
 

Team: Geert, Erwin, Maureen, Remco en ik. 

Ondersteunend dit jaar: Johan en Madelon. 
 

Op de volgende pagina staan enkele re-
cepten van ons die we jullie niet willen 
onthouden. 

Dit jaar werd in september de wedstrijd 
verschoven door te weinig aanmelding. In 
april was het dan zover. Thema: India. 
We hadden ons al voorbereid op de sma-
ken en het thema door lekker uit eten te 
gaan bij Kohinoor of India in Deventer.  
Oei; Curry’s, Lassi, Tandoori, Masala, 
Kurma, Naan, Thali, Dal-soep…. Bijzon-
dere smaken en specerijen. Een flinke 
uitdaging.  
 

Met een aanhanger vol gingen we op weg 
naar IJmuiden. We hadden veel files on-
derweg en we kwamen maar net op tijd. 
Het koken op open vuur en kolen ging 
gelukkig erg soepel, dus we hadden geen 
enkele tijdsnood. 
Als voorgerecht serveerden we papadous 
met raita, uit de pan van Erwin. Daarbij 
Lindensoep met bruine bonen en naan-
brood, gemaakt door Geert. Maureen 
stortte zich op de groentepakora’s en 
Remco maakte citroenrijst. De kip-
tandoori gaarden we in een heuse zelf-
gemaakte tandoori oven. Daarbij ser-
veerde ik een spinazie curry met veel 
knoflook. 
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Sinds 2012 houdt Scouting IJ-

mond uit IJmuiden een kookwed-

strijd. In 2013 deden we uit Rijs-

sen voor de eerste keer mee en 

behaalden we de eerste prijs in 

het thema Japan. Daarna is de 

concurrentie steeds groter ge-

worden… 



  Citroenrijst 

250 gr basmatirijst, 1 citroen, 1cm verse 
gember, 2 el zonnebloemolie, 1 tl kar-
demom poeder, 1 kaneelstokje, 6 kruid-
nagels. 
Kook de rijst zoals op het pak staat, rasp 
de citroenschil en pers de citroen uit. 
Schil de gember en snij in fijne stukjes. 
Verhit de olie, voeg de kardemom, ka-
neel en kruidnagels, citroenrasp en gem-
ber toe en roerbak op hoog vuur 1 min. 
Meng nu de rijst en het citroensap er-
door. Breng op smaak met peper en 
zout. 
 

Groentepakora’s 

1 grote aardappel, 1 kleine bloemkool, 1 
kleine rode paprika, 1 middelgrote ui, 
100gr maïskorrels blik, 2 tl masala, 2 tl 
gemalen koriander, 1,5 kop kikkererw-
tenmeel. 
Kook de aardappel bijna gaar en hak fijn. 
Hak bloemkool, paprika en ui ook fijn. 
Maak met koud water een romig deeg 
van de overige ingrediënten. Eventueel 
op smaak brengen met extra chilipoeder, 
zout of paprikapoeder. Voeg de groen-
ten toe en meng ze gelijkmatig door. 
Verhit de olie, leg steeds 1 el mengsel in 
de olie en bak ze goudbruin. Serveer ze 
warm met een mangochutney of chili-
saus.  

 

 

Spinaziecurry 

800 gr kipfilet, 500gr spinazie diepvries, 6 
el plantaardige olie, 3 zwarte kardemom-
peulen, 2 laurierbladeren, 5cm pijpkaneel, 
2-5 groene chilipepers, ingeprikt, 1 grote 
ui, gesnipperd, 20gr verse gember, ge-
schild en gehakt, 11 tenen knoflook, ge-
peld, 3 grote tomaten, zout naar smaak, 4 
tl gemalen koriander, 3 tl garam masala, 4 
el volle yoghurt (indien gewenst). 
Verhit de olie en bak de specerijen 20 
seconden. Voeg daarna de chilipepers en 
ui toe en bak ze bruin. Blender de gem-
ber, knoflook en tomaten en voeg dit bij 
het uien- mengsel. Schep de kip erdoor 
met het zout en resterende specerijen en 
verwarm alles 15 minuten. Voeg nu even-
tueel naar wens en smaak de yoghurt toe.  
Verwarm totdat al het water is verdampt. 
Proef en controleer of de masala gaar is.  
Roer de spinazie erdoor en verwarm alles 
op middelhoog vuur tot de kip gaar is. Leg 
het deksel schuin op de pan – de spinazie 
spettert – en roer af en toe. Proef of de 
smaak goed is en serveer. 
 

Mango-lassi 

300 gr mango, in stukken, 250 gr yoghurt, 
1 eetl limoensap, 2 eetl (riet)suiker (of 
honing), 8 ijsklontjes, verse munt. 
Doe de mango, ijsklontjes, yoghurt en 
limoensap in de blender en mix helemaal 
fijn. Voeg de suiker en wat verse munt 
toe en blend nog even goed door totdat 
alle stukjes munt helemaal fijn zijn. Giet 
de mango smoothie in glazen en serveer 
met een takje munt.  
 
 

25                Tandoori-oven 
 

    

 

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 300 stuks 


