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Afgetrapt
Hoi allemaal!
Jaha, hier is ie dan…. Een kersverse editie van de Esto Paratos. Bomvol nieuwtjes en avonturen beleefd bij onze
groep.
Ook als redactie hebben we leuk
nieuws te melden, namelijk niet één
maar wel twee nieuwe redactieleden!!
Wie dat zijn lees je verderop…
En natuurlijk vind je ook de verhalen van
de avonturen die jullie zelf met je eigen
speltak hebben beleefd!
Kortom ga er maar eens lekker voor zitten, pak een mok warme chocomelk en
geniet van deze nieuwe Esto Paratos!
Renske
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In 't nieuws

Albert getrouwd
Op 29 september is Albert
van den Belt getrouwd met
Maureen. Albert is bij ons uiteraard beter bekend als
RSA-begeleider. Van harte
gefeliciteerd!

Nieuwjaarsinstuif
Op zaterdag 6 januari was
de nieuwjaarsinstuif. Alle
ochtendspeltakken hebben
’s ochtends gezamenlijk opkomst gehad en alle middagspeltakken hebben ’s middags gezamenlijk opkomst
gehad. Alle kinderen werden verdeeld in groepjes en
moesten langs de posten
gaan, waar ze verschillende
activiteiten hebben gedaan.
Dit waren onder andere
twister, Kubb, trefbal, hockey en bowlen met autobanden.
Redactie Esto Paratos
Geert Hofman en Maureen
Metzelaar nemen afscheid
als redactielid van de Esto
Paratos. Verderop in deze
Esto kun je een interview
met Geert lezen.
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Via deze weg willen we
Geert en Maureen hartelijk
danken voor hun inzet en
creativiteit in de afgelopen
jaren. Gelukkig hebben we
niet lang naar vervanging
hoeven
zoeken.
Riët
Dangremond (beverleiding)
en Marit Wessels (kabouterleiding) zullen vanaf de
volgende editie mee gaan
helpen in de redactie van de
Esto Paratos. We wensen
hen veel succes en hopen
dat we samen veel leuke
Esto’s kunnen maken.
Nieuwe leiding
Dit seizoen zijn er zeven
nieuwe leiding bijgekomen.
Vanuit de RSA zijn Iris Goldewijk, Marit Wessels, Sabine Roelofs, Mattijs Wissink, Lars Bouwhuis, Sten
Rohaan, Bart Hans overgevlogen. Sten en Lars geven
leiding bij de ochtendverkenners, Bart bij de padvindsters, Iris (Fleur) bij de
bevers, Marit (Chua) bij de
kabouters en Sabine (Marala) en Mattijs (Baloe) bij de
middagwelpen.

Wolvengehuil

Agenda
24 februari
Baden Powelldag
3 maart
PRW sport & spel
10 maart
NL-doet
16-17 maart
PRW tocht
27 april
Koningsdag
9 – 12 mei
Hemelvaartskampen groenbloezen

Op zaterdag 3 februari ruilden alle leiding binnen
onze groep van speltak. Alleen bleef de teamleider bij
de speltak achter.

Zo bestond de ochtendhorde deze zaterdag uit Jessica (padvindsterleiding) die
later graag weervrouw wordt, want als Jessica komt schijnt de zon. Jan D
(Motroverkennerleider)
heeft
ruzie
met
de
wekker,
Sten
(Motroverkennerleider) kan er niks aan doen, komt uit enter, Rick
(Mitroverkennerleider) kan goed auto rijden, en Lydia (beverleidster) en
tuinvrouw. Hier moesten we het mee doen, de MOHO welpen hebben even
laten zien hoe we de opkomst openen, het tuut nog in de oren van sommigen.
Even lekker rennen tijdens Hollandsche Leeuw, daarna gingen we een brug
pionieren over een giftige oranje rivier, zo giftig en zuur dat je er niet in mocht
gaan staan. Je mocht gaan helpen bij het pionieren van de brug als je Jessica een
platte knoop kon laten zien, Jan het opschieten van touw, Rick de kruissjorring
en Sten de mastworp.
Uiteindelijk stonden we allemaal te pionieren aan de brug over de oranje rivier,
of klommen we op omgewaaide bomen. Na het opruimen was er nog tijd voor
een potje Death Fish, aansluitend was er weer de horde.
De uitwisseling was een groot succes, de leiding van de MOHO zullen we nog
wel even uitvragen naar hun ervaringen.
Hathi

19 mei
Geen opkomst
(stamkamp)
29 mei – 1 juni
Avondvierdaagse
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Padvindsterij
De padvindsters hebben een
echte familieschommel gemaakt. Hier konden ze met
z’n allen gezellig op schommelen.

We werden in 2 groepen gedeeld. In
groep 1 de ervaren padvindsters en in
groep 2 de anderen. Ik zat in groep 1
en wij moesten de twee vierpoten
maken en groep 2 maakte het zitgedeelte.

We knoopten 4 grote balken aan elkaar
en deden dat ook met de andere 4 balken. Die hebben we rechtop gezet en
ingegraven in het zand. Toen de andere
groep klaar was met het zitgedeelte
knoopten we die vast aan 2 balken die
we al eerder hadden opgehangen. Toen
het zitgedeelte hing konden we schommelen.
We knoopten aan allebei de uiteinden
van het zitgedeelte een touw, zodat je
daaraan kon trekken. En gaan met die
banaan. Het was super leuk!
Jetske

Beverbabbels
Zwarte pieten op bezoek bij
de bevers! Op zaterdagochtend 02-12-2017 was het al
bijna weer tijd voor Sinterklaas. Helaas was hij zelf te
druk om langs te komen,
dus heeft hij 2 van zijn liefste
Pieten naar de bevers van
Scouting Rijssen gestuurd!
Uiteraard moesten de bevers laten
zien hoe Chinese Muur werkt, dus
hebben we de Pieten mee laten doen.
Daarna hebben we de Pieten het bos
laten zien, door een klein tochtje te lopen.

Halverwege stond Steven Stroom al
op ons te wachten met lekkere warme
chocomelk. En omdat de bevers altijd
hartstikke lief zijn op scouting kregen
ze zelfs een cadeautje van de Pieten,
namelijk een mooi, blauw apenvuistje.
De meeste bevers hebben hem meteen aan hun blouse gehangen en dat
ziet er supercool uit! Na de warme
chocomelk zijn we weer teruggelopen
naar de blokhut en hier hebben we afgesloten met het beverlied. Hopelijk
komen de Pieten volgend jaar weer!
Groetjes,
Noa
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Snoerloos
InterHITy
10 januari was het weer zo
ver. We konden ons inschrijven voor InterHITy 2018!
Na maanden te smachten stond Elbert, stipt 24:00, klaar om met één
muisklik onze deelname vast te leggen. Vanaf dit historische moment
kunnen wij onze voorbereidingen
treffen, om tijdens het aankomend
paasweekend, dit fantastische spektakel weer mee te maken. Maar wat
houdt InterHITy nou eigenlijk in? Het
woord HIT wordt veel geassocieerd
met actieve bezigheden, zoals het lopen van een tocht. Laten we zeggen
dat InterHITy hier een bijzondere
twist aan geeft. Bij deze HIT ga je namelijk niet lopen, maar leg je de kilometers af door middel van een vervoersmiddel met 4 wielen: de auto!
En dat sprak ons 4-en wel aan.
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Sinds 2016 doen wij (Elbert F, Mathijs
S. en Rick G.) mee en in 2017 is Tim S.
bij ons aangesloten. Bij InterHITy gaat
het erom wie tijdens de gehele HIT de
minste kilometers rijdt. Dit is best een
uitdaging, want er wordt fanatiek gestreden door verschillende teams. Er
wordt gereden door heel Nederland en
soms ook een klein stuk door België of
Duitsland! Ook de routetechnieken zijn
aangepast op het thema van de HIT en
zijn zeer uitdagend. Kom je er niet uit?
Dan kun je er voor kiezen om een
noodenvelop te gebruiken, maar daarvoor krijg je extra kilometers. Ook de
achterbankzitters hebben gedurende
de hele HIT wat te doen, want zij mogen puzzels oplossen die min-kilometers kunnen opleveren. Aan het einde
van de dag slapen we bij een scoutinglocatie. Dat kan een scoutingterrein of
een HIT-locatie zijn, bijvoorbeeld
Mook. Hier zetten we onze tenten op,
hebben we een gezellige avond met elkaar en gaan we daarna naar ons nest
toe om vervolgens de volgende dag
strijdlustig verder te rijden. Het team
dat in totaal het minst aantal kilometers
heeft gereden wint de gouden kentekenplaat!
Elbert, Mathijs, Tim en Rick

Buitenblad

Vleermuizen leven ook in de
stad en daarom zijn er allerlei
mogelijkheden om, ook in de
stad van vleermuizen te genieten: de vleermuiskast.
Bouwtekening en beschrijving van
de vleermuiskast
Achterzijde: Ruwe plank van minimaal
1,5 cm. dikte. Deze plank over de gehele
oppervlakte van zaagsneden voorzien.
Totale lengte ongeveer 60 cm.
Voorzijde: Lengte ongeveer 40 cm.
Breedte van de plank ongeveer 20 - 25
cm., net wat er voorhanden is, maat is
niet kritisch. Minimaal 1,5 cm. dik.
Zijkanten: Rachelhout (panlatten) van
2,5- tot 3,5 cm. (onderdelen a,b,c.)
Vulplaatje (onderdeel d):
om de benodigde smalle
invliegopening (max. 1,7
cm.!) te verkrijgen moet
de opgegeven maat nauwkeurig gehanteerd worden.
De dikte van het vulplaatje
(d) is afhankelijk van de dikte van het gebruikte rachel
hout voor de zijkanten.
Diversen: Stevig messing
scharnier, wat betere kwaliteit loont zich. Stukje dakleer of loodslab voor bovenzijde.

Eén of twee grote schroefogen om de kast
te sluiten
Maten: Alle maten staan aangegeven in
centimeters.
TIPS BIJ HET OPHANGEN VAN VLEERMUISKASTEN
• De maat van de invliegspleet is vrij kritisch
(max. 1,7 cm. breed).
• Vooral de binnenzijde van het achterschot
moet ruw zijn.
• De kast kan aan de buitenzijde geschilderd worden met een bruine of groene milieuvriendelijke beits.
• Werk de bovenzijde (dus over het scharnier)af met een stukje dakleer of loodslab.
• Hang de kast op aan een stevige boom.
• De hoogte waarop de kast komt te hangen moet minstens 3 meter bedragen.
• Hang de kast zo mogelijk met de voorzijde naar het zonlicht.
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Stichtingsbestuur
Het stichtingsbestuur heeft een
nieuwe
secretaris:
Ruben
Groothaar. Ruben is bij sommigen van ons nog bekend als welpenleiding, maar hij zal zichzelf
hier even voorstellen.

Hoi Scouts, graag zou ik mijzelf willen
voorstellen. Ik ben Ruben Groothaar
en sinds 01-09-2017 de nieuwe secretaris van het Stichtingsbestuur.
Ben 29 jaar oud en woon samen met
mijn vriendin Andrea in Rijssen. Overdag ben ik werkzaam als verkoper
binnendienst bij het transportbedrijf
Nijhof-Wassink in Rijssen. Samen met
mijn collega’s zorgen we ervoor dat
alle boerderijen dierenvoer krijgen,
24 uur per dag en 7 dagen in de week.
In mijn vrije tijd reis en kook ik graag
en elektronica is ook echt mijn ding.

Binnen Scouting ben ik zelf begonnen
als welp en via verkenner en rowan uiteindelijk leiding geworden. Eerst bij de
MOHO (MOrgen HOrde) en daarna
MIHO (MIddag HOrde). Na een tijdje
niets te hebben gedaan binnen Scouting
ben ik afgelopen zomer benaderd voor
de functie van secretaris, hier heb ik
niet lang over na hoeven te denken.
Wat is er nu mooier om mee te helpen
binnen een vereniging waar ik zelf veel
plezier en mooie tijden heb beleefd.
Ik hoop dan ook dat we met z’n allen de
groep net zo gaaf houden zoals hij altijd
al is geweest! Misschien spreken we elkaar, voor nu een vriendelijke groet!
Ruben

De voorzitter van de stichting,
Tom Klokkenburg, heeft hieronder een aantal zaken die hij met
ons wil delen.

Parkeren:
Het gaat goed met de scouting en dit
is te zien aan het aantal leden van onze
vereniging.
Dat het zo goed gaat is echter ook een
aanslag op onze omgeving. Op diverse
plaatsen worden lukraak auto's geparkeerd en dit komt het bos en de bereikbaarheid niet te goede. Daarom de
volgende oproep:
Kom zoveel mogelijk op de fiets
naar de scouting!
Kom je toch met de auto probeer
dan zoveel mogelijk te carpoolen.
Auto's mogen alleen geparkeerd
worden aan de AH ter Horstlaan.

Renovatie toiletten, douches en
keuken:
Voor komend voorjaar hebben we een
renovatie gepland van de natte cellen
van de blokhut.
Wat zijn we van plan:
Toiletten:
- Aanbrengen nieuwe wandtegels.
- Vervangen sanitair: aanbrengen 3
hangtoiletten en 1 urinoir, nieuwe
douches en wastafel.
- Indeling wijzigen van de grote douche en hier 3 kleine afsluitbare douchecabines aanbrengen.
- Vernieuwen van de vloeren, dit
worden gietvloeren met holplinten,
zodat de vloeren makkelijker
schoon te houden zijn.
- Aanbrengen nieuwe plafonds
Keuken:
- Aanbrengen tegels op wand rechts.
- Aanbrengen handdoeken radiator.
- Aanbrengen gietvloer met holpinten.
We starten met de werkzaamheden in
de week van 5 maart, eind maart is het
dan gereed.
Tom Klokkenburg
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Sherrow & Co.
Records, we kennen ze allemaal. Bij de RSA zijn er
weer bijzondere records
verbroken.

Ieder mens heeft een neiging om een
ander te overtreffen in woorden of
daden. Om deze daden bij te houden,
is het concept van records bedacht.
Ook onder de leden van de RSA bestaat deze neiging, zoals getest begin
december. De jaarlijkse Recordpoging-opkomst werd toen gehouden,
waarbij records van vorige jaren werden verpletterd (of in stand gehouden).

Wolvengehuil

De records bestaan uit, onder andere:

De middagwelpen hebben een proefjes
opkomst gedaan. Marala vertelt hieronder welke proefjes ze allemaal gedaan hebben.

1. Zo snel mogelijk een liter Yogi opdrinken.
Record: Jordy Heuver (7.96 sec.)
2. Zo lang mogelijk een boom knuffelen.
Record: Wouter Roelofs (16.31 min.)
3. Zo snel mogelijk een hele peper opeten.
Record: Bram Veldman (21.22 sec.)
4. Zo lang mogelijk op 1 been staan.
Record: Petra Dolfsma, Hannah van
den Bosch, Thijs Hans (46+ min.)
En zo nog vele andere van hetzelfde
soort, waar bananen, spekjes, meer bomen, ballonnen en nog veel meer in
voorkomen.

Afgelopen zaterdag begonnen we natuurlijk met de vlag, hierbij werden netjes
de totem aangedragen en de wet opgezegd. Daarna een oud vertrouwd potje
Hollandse leeuw. Vervolgens vertelden we wat we gingen doen, namelijk:
scheikunde proefjes. Iedereen was erg enthousiast, ook omdat dit vorig jaar zo’n
succes was. De welpen werden in hun nesten ingedeeld en er werd een leiding
bij mee op pad gestuurd. We hadden vier proefjes opgesteld: gekleurde melk,
regenboogfles, lavalamp maken, vloeistof dichtheid met materiaal. Deze namen
zijn natuurlijk een beetje raar, maar als je de proef erbij ziet, is het natuurlijk erg
anders. Ieder groepje ging langs iedere proef en had 20 min de tijd. Het
rouleerde door met de toeter. We hadden op het einde nog wat tijd over dus
had Bram een leuk idee! Een colafles met mentos (dan wordt het een
schuimfontijn). De welpen waren erg enthousiast en zagen hier de lol wel van
in. Toen dat experiment gelukt was, was het alweer tijd voor de afsluiting. De
vlag werd naar beneden gehaald, het logboek werd uitgedeeld en we wensten
elkaar een goede jacht. Tot volgende week!
Groetjes,

Al met al was het een leuke, vieze, smerige, maar boven alles record brekende
opkomst.

Marala

Groetjes,
Tom Veldman
RSA618
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Kabouterpraat
De kabouters hebben de verjaardag van Mysa gevierd; ze hebben cake versierd en een aantal
spelletjes gedaan.

Stamgezwam
De Holland Schwarzwald Stam
heeft weer een super mooie
opkomst gehad. Ze hebben
een overnachting gehad met
een hottub en een zelfgemaakte sauna.

20 januari 2018
Vandaag zijn we begonnen met Chinese muur. Omdat we het bos niet in mochten en alleen op het veld konden spelen deden we dit samen met de welpen en
de bevers. Daarna hebben we een verjaardagsslinger gekunsteld. Omdat Mysa
jarig was mochten we cake versieren toen we ranja gingen drinken. Op het eind
deden we nog een potje moordenaartje.

Zaterdag 25 november was het zover. Groep D had voor ons een super
leuk programma voorbereid. Toen
we om 17.30 uur bij de blokhut aankwamen, stond het eten voor ons
klaar. Nadat we onze magen gevuld
hadden, was het tijd om aan het werk
te gaan. De hottub moest gevuld
worden met water en de kampvuurkuil werd omgetoverd tot super professionele sauna.

Het duurde even voordat de hottub
warm was geworden, maar toen het
eenmaal zover was kon iedereen genieten van een overheerlijk warm bad,
compleet met badschuim en eucalyptus
olie.
We hebben genoten van uren losweken
in de hottub en lekker stomen in de
sauna, waar we zelf de stoom konden
maken door thee met vieze smaakjes.
Nadat we allemaal weer lekker fris waren, na een dag scouting, konden we
naar bed gaan.

De volgende dag moest alles worden
opgeruimd, nadat we gezamenlijk hadden ontbeten. De hottub lieten we leeg
lopen en de sauna werd afgebroken.
Dit was iets minder leuk, omdat het ondertussen keihard regende. Toch lieten
we ons niet tegenhouden en tegen de
middag hadden we alles opgeruimd, zodat we lekker thuis in bed konden kruipen.
Bram
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Geflitst

Rechtsboven: Kerstgala bij de padvindsters
Linksboven: EHBO bij de bevers
Links-midden: Beestjes zoeken bij de kabouters
Rechts-midden: Primitief koken bij de middaghorde
Rechtsonder: Broodjes shoarma bij de RSA

Linksboven, rechtsboven & links-midden: nieuwjaarsinstuif
Rechts-midden, linksonder & rechtsonder: Jota-Joti

Troephoek

Mochten jullie dus de komende weken
nog eens een mooie wandeling willen
maken, doe dan vooral rondom de
plek waar de verkenners zoveel werk
hebben verzet! Namens Staatsbosbeheer wil ik jullie bedanken voor jullie
inzet! Omdat ik zelf enthousiast Scout
ben (in Lunteren op de Veluwe) vond
ik het extra leuk om met jullie aan het
werk te zijn. Wellicht tot een volgende
keer.

De verkennerleiding leek
het leuk om de verkenners
met de boswachter mee te
sturen. Maaarrr… vond de
boswachter dat wel zo’n
goed idee?

Enige tijd terug kwam ik in contact
met Geert, die mij mailde met de
vraag of de verkenners van Scouting
Rijssen een dagdeel maatschappelijk
actief konden zijn voor Staatsbosbeheer. Natuurlijk zeggen wij als Staatsbosbeheer dan direct ja! Want een
aanbod om te komen werken in de
natuur met een grote groep jongeren
dat komt altijd goed uit. Er is werk genoeg in ons werkgebied.
Een werkgebied dat grofweg loopt
van Lemelerveld tot Markelo en van
Bathmen tot aan Wierden. De grootste –en meest bekende- natuurterreinen die Staatsbosbeheer Salland hier
beheert zijn de Sallandse Heuvelrug
en de Borkeld. Met een team van elf
boswachters beheren wij de natuur in
deze gebieden en een aantal kleinere
gebieden en landschapselementen
(voornamelijk houtwallen).
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Zaterdagochtend 2 december was een
koude ochtend, het was -1 toen ik
rond kwart voor negen het bos inreed.
Het was prachtig, er zat rijp op de bomen en op de heide. Rond half tien
kwamen de verkenners aanfietsen.
Waar andere groepen door de weersomstandigheden een stuk minder enthousiast zouden zijn, was dat bij deze
groep niet het geval: Vol enthousiasme
werden er na mijn welkom en instructie vele dennen omgezaagd en weggeknipt. Bij de middagtroep ging het er
niet veel anders aan toe: ook zij hebben flink veel werk geleverd!

We waren aan het werk in de slenk
langs de Plaggenweg, tussen de Toeristenweg en Oude Hellendoornseweg. Een slenk die is ontstaan na de
voorlaatste ijstijd. Het voortstuwende
ijs heeft toen vanuit Scandinavië o.a. de
Sallandse Heuvelrug doen ontstaan. Bij
het smelten van al het ijs zijn smeltwaterdalen ontstaan, de zogenaamde
slenken. De slenk waar we aan het
werk waren ligt op de rand van bos en
heide. Om de heide vrij te houden van
al te veel opslag (jonge bomen) hebben
we met elkaar de jonge bomen weggezaagd. Op die manier zorgen we ervoor dat de heide geen bos wordt en
dat de slenk duidelijk zichtbaar blijft.

Kees Jan Westra,
Boswachter Sallandse Heuvelrug
Staatsbosbeheer
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Plusscouts
Winter, koud, ijs, sport,
schaatsen. De plusscouts hebben er een
sportieve winterse opkomst van gemaakt.

Op een natte winteravond vertrokken
de plusscouts naar de Scheg in Deventer. Na een wedstrijdje welke weg het
kortste is en welke auto er het eerst
zou arriveren, waren we er dan allemaal; schaatsen op de rug, nou ja de
paar scouts die dan nog eigen schaatsen hebben… en gaan! De rest redde
zich prima met de allround uniforme
pijnlijke schaatsen die ter plekke gehuurd konden worden. De ijzers werden ondergebonden en de eerste slagen op het ijs werden voorzichtig gemaakt.
Na een paar slagen herkenden we de
die-hards, die gingen
zelfverzekerd vooruit
en een aantal kluunden zich naar het
middenveld om zich
de kunst beter eigen
te maken.
19

Ew'n wochen
Voor de achterblijvers langs de baan
waren er camera’s beschikbaar. Met
een minimale kennis van fotografie,
sluitertijd, diafragmaga en scherptediepte gingen wij de uitdaging aan om
de bewegingen vast te leggen.
De ideale foto; Een scherpe schaatser
tegen een bewogen achtergrond.
Alhoewel de schaatsers hun uiterste
best deden hun tempo aan te passen
op het meetrekken van het onderwerp in de foto, zijn er niet veel foto’s
gelukt.
Na bijna anderhalf uur werd het tijd
om lekker weer terug te gaan naar de
blokhut. Daar werd een heerlijk warm
kampvuurtje gestookt, dronken we
een glaasje glühwein, een biertje,
warme chocolademelk erbij. Warme
frikadelletjes, stukkie kaas, stukkie
worst, ‘n chipje ging rond. Ff gezellig
bijkletsen tot in nachtelijke uurtjes, onder het felle schijnsel van de bijzonder
mooie maan.

Geert Hofman neemt afscheid als redactielid van de
Esto Paratos. De hoogste tijd
dus om hem even flink aan de
tand te voelen.
Geert Hofman is op 14 mei 1992 geboren en hij geeft sinds dit jaar leiding bij de
middagverkenners. Daarvoor is hij 8 jaar
lang leiding en teamleider geweest bij de
middagwelpen, waar hij beter bekend was
als Chil. Hij werkt als R&D Testing Engineer bij Voortman Steel Machinery in Rijssen en in die functie test hij de nieuwe machines. Zijn lievelingseten op het kampvuur is beenham, met de zelfgemaakte
Mosterd-dillesaus van Albert (RSA begeleiding).
Wat vond je het leukste aan de Esto?
‘Afgetrapt, want dan hoefde ik het minste
te typen ;). En de gezelligheid binnen de
redactie was uiteraard ook leuk. Net als
de escape room die we met elkaar gedaan
hebben, die we helaas op 5 seconden na
niet gehaald hebben.’

Je bent ook praktijkbegeleider, wat houdt
dat in?’
Als praktijkbegeleider begeleidt ik speltakgesprekken, ik zorg ervoor dat de leiding op training gaat en samen met Astrid
kwalificeer ik de leiding. Allemaal zodat
we als scoutinggroep goede kwaliteit leiding voor de kinderen hebben staan.’
Wat zijn je hoogtepunten?
‘Het beschermen van de koffie op zaterdagmiddag blijft toch een uitdaging, dus
wanneer je de koffie kunt drinken die je
zelf gezet hebt, is dat altijd een overwinning. Daarnaast was het maken van de
tekening in het welpenlokaal erg leuk om
te doen.’
Waar zie je jezelf over 10 jaar?
‘Dan woon ik in een mega groot huis en
rijd ik in een 4 x 4. Ik ben dan geen praktijkbegeleider meer, maar doe misschien
iets anders in het bestuur (groepsbegeleider bijvoorbeeld).’
Wat zou je nog willen organiseren?
‘Ik zou graag met een paar andere mensen zorgen voor een super mooie, spectaculaire Jota-toren en misschien gaat dat
dit jaar wel gebeuren.’

Hoe ziet je scouting carrière er uit?
‘Ik ben in 1999 begonnen als welp en ben
daarna naar de verkenners en de RSA gegaan. Daarna ben ik leiding geworden bij
de MIHO en uiteindelijk ben ik daar ook
nog teamleider geweest. Nu geef ik leiding bij de middagverkenners.’
20

Oudervertegenwoordigers
De oudervertegenwoordigers
zijn er speciaal voor u, als ouders/verzorgers
van
onze
jeugdleden. U kunt bij hen terecht voor vragen, klachten,
tips en andere zaken die u opvallen binnen de scoutinggroep.
Mijn naam is Iskender Citgez, vader van
Ruben uit de speltak Welpen MOHO.
In mijn dagelijks leven zit ik in de financiële
cijfers om particulieren en bedrijven te helpen in de wirwar van belastingwetgeving
en jaarrekeningen. Het werkende leven,
wissel ik af door op z’n tijd een film te kijken, te tuineren en een boek te lezen.
Binnen de scouting ben ik de oudervertegenwoordiger van de groenbloezen. In
feite vormen de oudervertegenwoordigers een schakel tussen de scouting en de
ouders over het welzijn van uw kind. Periodiek nemen wij deel in de vergaderingen
en brengen wij diverse vragen en opmerkingen van ouders in om te bespreken met
het bestuur.
Dus mocht u altijd al iets bespreekbaar willen maken binnen de scouting dan kunt u
ons via de mail of telefoon bereiken.
Groet’ n,
Iskender Citgez
OVWgroenbloezen@scouting-rijssen.nl

Mijn Naam is Han Nieuwenhuis, oudervertegenwoordiger van de verkenners en
padvindsters (beige blouses). Ik heb drie
kinderen waarvan er twee bij de verkenners zitten en één bij de kabouters. Ik ben
werkzaam in de bouw als leidinggevende
en ongeveer twee jaar oudervertegenwoordiger.
Als oudervertegenwoordiger zit je bij de
algemene vergadering en de groepsontwikkeling. Wij kunnen als oudervertegenwoordiger van de speltakken inbreng hebben op verschillende zaken zoals:
organisatie, veiligheid, data, berichtgeving,
enzovoort. U kunt via de oudervertegenwoordiger uw opmerkingen of vragen stellen. Wij leggen deze voor in de vergadering. Als u een vraag of opmerking heeft die
u wilt stellen aan de groep dan kan dat op
het onderstaand email adres. Zo dragen
wij als ouders ook bij aan een nog mooiere
vereniging.
OVWbeigebloezen@scouting-rijssen.nl

Uit de krant
In zijn oude archieven heeft Tom Klokkenburg een krantenknipsel uit 1980 gevonden. Hierin staat beschreven dat
onze oûbaas, Jan Ruijs, bij scouting Rijssen is gekomen.

Even voorstellen, mijn naam is Erna Bouwhuis en ik ben oudervertegenwoordiger
van de roodbloezen. In het dagelijks leven
ben ik moeder van 3 zoons. Jim is teamleider bij de padvindsters, Lars geeft leiding
bij de ochtendverkenners en Luuk zit bij
de RSA.. Ook werk ik 4 ochtenden als hulp
in de huishouding. In mijn vrije tijd loop

ik hard en fiets ik graag.
OVWroodbloezen@scouting-rijssen.nl
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Stuurlui
Op de volgende pagina’s willen de nieuwe
groepsvoorzitter en de
nieuwe groepsbegeleider zich graag aan u
voorstellen.

Beste scouts en ouders,
U / jij hebt het wellicht al gemerkt,
maar in het afgelopen seizoen is de samenstelling van ons groepsbestuur
veranderd. Nadat Jan Voortman vele
jaren groepsvoorzitter is geweest en
Rob Lichtenberg vorig seizoen de honneurs heeft waargenomen (waarvoor
dank!), heb ik in september jl. het
stokje over mogen nemen. Als groepsvoorzitter vorm ik samen met de twee
groepsbegeleiders (Rob Lichtenberg
en Maureen Metzelaar) het groepsbestuur, dat verantwoordelijk is voor de
dagelijkse gang van zaken binnen Scouting Rijssen. Te denken valt dan aan het
ondersteunen van de leidingteams, het
uitzetten van een groepsbreed beleid,
en allerlei andere zaken die elke keer
weer opnieuw op ons pad komen.
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Mijn naam is Arnold Seppenwoolde,
en in het dagelijks leven ben ik werkzaam als docent Duits bij het Etty Hillesum Lyceum in Deventer. In 1998
ben ik als welp lid geworden van onze
scoutinggroep, en na mijn ‘carrière’ als
verkenner en rowan ben ik de afgelopen 10 jaar actief geweest als leiding en
teamleider bij de ochtendverkenners.
Vanzelfsprekend is de teamleider van
uw zoon of dochter voor u als ouder
het eerste aanspreekpunt. Maar
mochten er zaken spelen die u graag
aan ons kwijt wilt, of heeft u tips hoe
het nog beter kan binnen onze vereniging, schroom dan niet om contact
met ons op te nemen! U kunt mij bereiken via groepsvoorzitter@scouting-rijssen.nl.

Sinds afgelopen september ben ik in
het groepsbestuur actief als groepsbegeleider. Sommigen zullen mij al kennen als leiding, sommigen zullen geen
flauw idee hebben wie ik ben. Mijn
naam is Maureen Metzelaar-Blokhuis.
Samen met mijn man, Remco, woon ik
in Warnsveld. Op mijn 6e ben ik lid geworden van scouting Rijssen. Na alle
speltakken te hebben doorlopen ben ik
op m’n 18e leiding geworden bij de kabouters. Na 7 plezierige jaren bij de kabouters heb ik geholpen met het opstarten van de bevers. Na 10 jaar leidinggeven vond ik het mooi geweest
als leiding. Alsof het zo moest zijn,
kwam de vacature vrij voor groepsbegeleider. Een mooie en goede kans om
betrokken te blijven binnen de vereniging en om iets te kunnen betekenen
voor alle leiding en vrijwilligers.

Binnen mijn functie als groepsbegeleider houd ik mij bezig met het aansturen
van de leiding. Mochten er problemen
zijn, dan kunnen ze o.a. bij mij terecht.
Daarnaast hou ik me ook bezig met het
coördineren van de stages. RSA’ers die
in september leiding willen worden
gaan dit voorjaar stage lopen om te kijken waar hun voorkeuren liggen. De
komende jaren hoop ik met veel plezier mijn taken binnen het groepsbestuur te vervullen.
Groetjes,
Maureen Metzelaar-Blokhuis

Met vriendelijke groet,
Arnold Seppenwoolde
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De Oosterhofgroep in de jaren 1950 en 1960
Een oud lid van scouting Rijssen (toen nog Oosterhofgroep) heeft ons een
fantastisch verhaal gestuurd over hoe de scouting er vroeger uitzag en
wat ze deden. Dit verhaal willen we graag met jullie delen.
Wat deden wij in die tijd als verkenner?
De tijden waren iets anders dan nu, je had verkenners en welpen en de stam, dat waren
oudere verkenners die samen optrokken en hun bijzonderheden hadden. Zij assisteerden ook de leiding e.d.
In 1956 werd ik verkenner bij de Oosterhofgroep. Wij hadden iedere zaterdagmiddag
troep op het terrein bij de schietbaan. Als verblijf hadden wij een oude bus. Er waren
drie patrouilles actief: de Tijgers, de Stieren en de Koekoeken. Verzamelen voor wij naar
het terrein gingen, was altijd bij de Katholieke begraafplaats aan de Enterweg. Wij waren
natuurlijk brave en nette padvinders die het goede voorbeeld gaven.
Ja, dat werd wel eens vergeten. Aan de overkant van de begraafplaats lag de fruittuin van
de fam. Ter Horst. De appels en peren hingen daar heerlijk en gemoedelijk aan de bomen te wachten totdat ze werden geplukt. Sommige verkenners hadden daar moeite
mee! Na een week hingen ze er nog. Enkele verkenners hadden blijkbaar zo’n trek in
één van die heerlijke vruchten en konden de verleiding niet weerstaan. Links gekeken,
rechts gekeken, niemand te zien, zelfs geen lid van de fam. Ter Horst. Het moest maar
gebeuren, een paar verkenners konden de vruchten niet weerstaan en klommen over
het hek. Helaas keken de eigenaren regelmatig hoe hun fruit erbij stond in afwachting
van de pluk, maar dat konden zij wel alleen, zonder verkenners. Zo ook nu! Zij hadden
toen wel telefoon en het nummer van de Rijkspolitie uit Rijssen.
Binnen no time stonden er enkele wachtmeesters der Rijkspolitie bij het hek. Schrik
alom, ‘heren mee naar het politiebureau en we zullen jullie ouders in kennis stellen.’
‘Maar politie wij hebben nog geen enkele appel geplukt!’ ‘Maakt niet uit, jullie zijn de
klos, mee.’ Met enkele verkenners minder richting groepsterrein. Zo zie je dus, dat verkenners ook maar mensen zijn.
In die tijd was verkennen een avontuur,
sommige jongens konden heel goed bomen
klimmen, geen boom te hoog of er zat

wel een tarzan in, soms brak wel eens
een liaan, hoorde je opeens krakende takken en oerkreten en stortte er een verkenner naar beneden, Tarzan was geveld. Gelukkig liep alles goed af, sinds die tijd hadden
we een Tarzan binnen de verkenners.
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Soms deden we ook aan maatschappelijk werk en werden op pad gestuurd om kaarten
te verkopen voor het blinden instituut in Zeist. Zij hadden een avond georganiseerd in
het parkgebouw en daar moesten toegangskaarten voor verkocht worden, toch leuk om
als padvinder daaraan mee te werken. Volop aan de slag dus. Resultaat: geen kaart verkocht wel 50 cent donatie aan het instituut.
Bedankt patrouille Tijgers, geen kaart verkocht wel geld!
Op kamp
Mijn eerste kamp, en nog voor vele anderen, was naar Ugchelen in 1956, nabij Beekbergen op het terrein van een wasserij met een heel mooi beekje. Het water was goed
om te drinken en dat deden wij ook. Water uit de kraan was namelijk te ver lopen, ook
in die tijd. Aangezien het voor de meeste verkenners het eerste kamp was, hadden wij
geen rekening gehouden met het bereiden van het eten, wij verkenners konden immers
alles, of niet? De eerste dag was het brood met soep. De 2e dag moest er worden gekookt, op tijd het vuur aan en koken maar, dachten wij. Praktijk en theorie zijn heel
verschillend. Het vuur ging niet goed aan en tegen de tijd dat het vuur goed brandde was
het hout op. Uiteindelijk begon alles te pruttelen. Helaas verbrandden de slavinken en de
groente, bonen en tomaten waren ook niet om naar huis te schrijven. De aardappelen
werden maar niet gaar, crisis! Wat nu? Het toetje dan maar, vla kon niet mislukken maar
er was te weinig om onze magen te vullen. We hadden gelukkig voor de volgende ochtend nog brood in voorraad, een brood in zes stukken gesneden en beetje boter en wat
pindakaas, een heerlijke maaltijd, als je honger hebt. Het was toch nog niet voldoende,
jongens van een jaar of twaalf, dertien hadden wel wat meer voeding nodig. Snel op de
fiets naar Ugchelen, de bakker. Jammer; de winkel was dicht. Bij terugkomst een hopman
die ons erop attent maakte dat er nog afwas stond. De pannen inktzwart van het vuur
moesten geschuurd worden, dat was pech, ze werden niet schoon en bleven zwart, een
andere patrouille was slimmer geweest, die hadden hun pannen ingewreven met groene
zeep en die werden wel schoon. We mochten per man 1,50 gulden aan zakgeld meenemen, dus de gevulde koeken waren 15 cent per stuk, dat is over hele week gezien 10
stuks om van te leven.
Een geluk voor het volgende kamp, 1957, kregen
enkele verkenners kookles op de huishoudschool
van Ter Horst. (Uiterst links Jan Wessel, Albert
Dennekamp, Harm van Papendrecht, Altena,
Wim Maats, Knettr Aerntje, Jan Morree).
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Vroeger werd alles op fiets gedaan, of het 1 km was of 50 km maakte niet uit, gewoon
op de pedalen. Toch waren wij daar niet altijd blij mee. Op het kamp in Ugchelen had de
leiding, hopman Rouwendal, besloten om naar Burgers Zoo en het Openluchtmuseum
te Arnhem te gaan, per fiets. Toch nog een aardig eindje, helaas hadden wij geen rekening
gehouden met een bergetappe bij Terlet. Warme dag, menig zweetdruppeltje gevallen.
Op die tocht heb ik besloten om later toch maar een auto te kopen, scheelde menig
zweetdruppels en je werd niet moe.
Jaren later heb ik die route tientallen keren gereden, iedere keer op het hoogste punt
bij Terlet moest ik toch even aan mijn passagiers vertellen over de fietstocht. Ondanks
alles toch een leuke vakantie gehad.

We hadden het openlucht
museum gehaald. Met z’n
allen goudvissen kijk in het
museum.

Enkele jaren later op kamp naar Diever in Drenthe. Gelukkig werden we gebracht met
een vrachtwagen, van de firma Muller uit Holten. Staande receptie, de auto was even
daarvoor nog gebruikt als veevervoer, het stonk er verschrikkelijk naar mest. Klagen hielp
niet. Zitplaatsen waren er ook niet, geen comfort, maar als verkenner gaf je daar niets
om. Midden in de wildernis van Drente bij de hunnebedden. We hadden zelfs een kamplied, gemaakt door een Rijssense dichter Rozendom.
Tekst:
In Diever in Drente in Diever
Daar is onze kampplaats dit jaar
We koken, doen toch niets liever, op houtvuur dat is voor elkaar
Wij zijn nu de helden van de Drentse velden en blijven steeds paraat,
Refrein etc.
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We waren flinke jongen die alles konden, houthakken deden wij zelf, met de dolk een
boom doorklieven op afstand, we werden steeds stoerder. Helaas ging het ook wel
eens mis. Een van de patrouilleleden stak zichzelf met zijn dolk in zijn borst. Net doen
of je, je met je dolk in je borst stak, draaide je gauw de dolk om, lachen, maar dat verging ons toen wel! Ook dit was een prachtig kamp, uiteindelijk gingen we weer terug
met de veewagen.

Haaksbergen
Een kampeerplaats midden in de bossen. Daar hebben we enkele excursies
gemaakt. Met z’n allen naar Duitsland,
daar waren wij nog nooit geweest.
Hopman Rouwendal had met de douane geregeld, dat wij een paar uur de
grens over mochten. Gezien de oorlog
hadden wij nog niet zulke goede herinneringen aan die tijd. Over de grens
bij Haaksbergen in een klein dorpje
kregen wij een Duits ijsje, viel een beetje tegen. Door de plaatselijke bevolking werden
wij in het Twens dialect aangesproken, onze monden vielen open. Ze spraken een beetje
Riessens en we konden ze nog verstaan ook, wel een beetje met een Duits accent, ach
wij Twenten hadden ook een klein accent.
Nog een verrassing van de hopman, ook had hij een bezoek geregeld aan vliegbasis
Twente, dus vliegtuigen kijken. Bij de startbaan konden wij de straaljagers op zien stijgen.
Wij wilden onmiddellijk allemaal piloot worden. Na een weekje weer op de fiets naar
huis.
Albert Dannenberg – oud lid Scouting Oosterhof Rijssen – 73 jaar
NB: Heeft u nou ook zulke leuke verhalen of mooie foto’s van vroeger, dan zou de redactie
van de Esto Paratos deze graag ontvangen om een keer te publiceren in een volgende editie.
Inleveren van verhalen en foto’s kan via: http://www.scouting-rijssen.nl/esto-paratos/kopij/
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Kookhook
Stap 1: Schenk twee eetlepels water in
een kommetje, verkruimel de gist erboven en roer de stroop erdoor. Laat
dit 10 minuten staan. Meng de beide
meelsoorten met het zout, het sesamzaad en de zonnebloempitten. Maak in
het midden van het meelmengsel een
kuiltje, en schenk het gistmengsel, de
rest van het water en de olie erin.
Kneed het mengsel in 10 minuten tot
Het kan in totaal wel anderhalf tot een elastisch deeg. Dek het deeg af
twee uur duren voordat het brood met de theedoek en laat het op een
klaar is, maar je krijgt wel een heel warme plaats 20 minuten rijzen.
grappig broodje als resultaat.
Stap 2: Vet het conservenblik in. Vorm
van het deeg een massief kokertje (onNodig:
180 ml lauw water, 6 g verse gist, 6 g geveer zo dik als het conservenblik).
stroop, 180 g tarwevolkorenmeel, 120 Rol de koker door de zemelen. Zet de
g roggevolkorenmeel, 6 g zout, 30 g koker in het ingevette conservenblik.
sesamzaad, 30 g zonnebloempitten, 6 Leg de theedoek over het blik en laat
g zonnebloemolie, 2 eetlepels zeme- het deeg rijzen tot het net iets boven
de rand van het blik uitkomt. Stook een
len, leeg conservenblik van 1 liter
Dutch Oven op 225 graden. Bak het
brood in 35 minuten gaar. Laat het
Tips:
Een broodmix uit de supermarkt kan brood 5 minuten afkoelen. Haal het
ook. Wel heb je de zemelen nodig om broodje uit het blik en laat het verder
je broodje in te rollen, deze helpen na- afkoelen.
Wil je een super leuk
broodje maken, maar kun of
wil je voor de verandering
iets anders maken dan stokbrood boven een houtvuurtje, waag je dan eens aan
brood in een blikje.

EHBO trainingen
Vorig jaar hebben heel veel leiding en bestuursleden van onze scoutinggroep een EHBO training gevolgd. Ze hebben inmiddels hun
certificaat ontvangen en daarvan zien jullie hier het bewijs.

Rode Kruis EHBO training, gegeven door: Johan Nijeboer en Karina Hulst.
Training gevolgd door: Rob Lichtenberg, Auke Kolhoop, Bram Averesch, Maike
Hofman, Stefan Nijsink, Maureen Metzelaar, Jordy Heuver, Riët Dangremond,
Sophie Bijma, Tim Roelofs, Tessa Jorritsma, Nick Heger, Rick Marissink, Bram
Veldman, Arnold Seppenwoolde, Dinja Seppenwoolde, Jasper Bolink, Elbert
Flim, Geert Hofman, Frank van Rijn, Xxxxxxx Xxxxxxx, Jeffrey Heuver, Mathijs
Scholten, Corné Prins, Albert van den Belt, Jim Bouwhuis, Rick Gerritsen, Leontine van Gaalen, Jessica Scheer, Erwin Zwolsman.
Zoals jullie zien een hele lijst, met daarin heel veel leiding, die nu weet wat ze
moeten doen in geval van nood.

melijk het brood uit het blikje te laten
komen. Met kleine kinderen of een
groep met weinig tijd kun je er voor
kiezen stap 1 vooraf te doen en de kinderen vanaf stap 2 mee te laten doen.
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Knutselig
Van de Maori’s op Nieuw
Zeeland tot de indianen van
Noord-Amerika, de Eskimo’s uit
de poolstreken tot de Afrikaanse
stammen in het evenaarsgebied.
Allemaal maken ze touwfiguren
die er hetzelfde uitzien.

Scouting Oosterhof-Niej Begin Rijssen

Het zou nu eigenlijk winter moeten
zijn, lekker schaatsen of in de sneeuw
spelen. Maar met al die regen blijft je
toch lekkerder binnen.
Vandaag een paar leuke spelletjes
waar je je uren mee kunt vermaken.
Het enige wat je ervoor nodig hebt
zijn een touwtje van ongeveer 5060cm, die je sluit met een platte
knoop, de resterende eindjes knip je
kort af, je handen heb je nodig en een
beetje fantasie.
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Uitgaven op papier en digitaal
Oplage 350 stuks
We beginnen met enkele makkelijke figuren. Die heb je vast al eens gemaakt,
of misschien kennen je ouders die nog
wel. Vraag ze maar eens. Maar maak
voor de zekerheid even een extra
touwtje, want voor je het weet ben je
je touwtje kwijt.

Voor vragen of opmerkingen over
de Esto Paratos:
- Stuur een email naar
estoparatos@scouting-rijssen.nl
- Wij nemen contact met u op

