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Colofon    
  

Bevers  jongens en meisjes van 5 t/m 7 jaar 

    vrijdagavond 18:30 – 20:00 uur  

    contactpersoon: Stanley 

    e-mail: Bevers@scoutinsintvictor.nl 

 

Esta’s   jongens en meisjes van 7 t/m 11 jaar 

    vrijdagavond 18:30 – 20:30 uur 

    contactpersoon: Kaa 

    e-mail: Estas@scoutinsintvictor.nl 

 

Ranjanwelpen jongens en meisjes van 7 t/m 11 jaar 

    zaterdagochtend 10:00 – 12:00 uur 

contactpersoon: Rakscha 

e-mail: 

Ranjanwelpen@scoutinsintvictor.nl 

 

Gidsen  meisjes van 11 t/m 15 jaar 

    zaterdagmiddag 14:00 – 17:00 uur 

    contactpersoon: Jamie Moons 

    e-mail: Gidsen@scoutinsintvictor.nl 

 

Verkenners  jongens van 11 t/m 15 jaar 

    zaterdagmiddag 14:00 – 17:00 uur 

    contactpersoon: Maartje Hulzinga 

    e-mail: Verkenners@scoutinsintvictor.nl 

 

R/S   jongens en meisjes van 15 t/m 18 jaar 

    vrijdagavond 20:00 – 23:30 uur 

    contactpersoon: Ian van Gelder 

    e-mail: Rs@scoutingsintvictor.nl 

  

Stam   jongens en meisjes van 18 t/m 22 jaar 

    vrijdagavond 21:00 – 00:00 

    contactpersoon: Jeffry de Graaf 

    e-mail: Stam@scoutingsintvictor.nl 
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Redactie 
  

Hallo allemaal!  

  

Een tijd geleden is er een Periovic geweest, maar hoe gaat het 

nu op scouting en met de andere speltakken? 

 

We gaan het zien in deze Periovic!   

  

Veel leesplezier,  

  

Groetjes, de Redactie!  
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Bestuur 
 
De tweede PERIOVIC van het scoutingseizoen 2018-2019! Het feit 

dat deze editie voor u ligt betekent dat we na de zomervakantie 

alweer enkele weken vol enthousiasme zijn begonnen. Alle 

speltakken hebben hun plannen voor dit jaar gesmeed en zijn volop 

bezig deze verder invulling te geven tijdens de wekelijkse 

speltakopkomsten, nachtjes-over en bivakken, etc. Veel leden en hun 

familieleden ondergaan wellicht onze activiteiten zonder te 

realiseren dat daar een hele organisatie vol enthousiaste 

vrijwilligers achter zit. Daarop draait deze vereniging immers. Des 

te belangrijker dat we nog even over de schouder naar het vorige 

seizoen kijken en daarvan nog eenmaal nagenieten. U kent ze vast 

wel, al die bijzondere GEZAMENLIJKE verenigingsmomenten. We 

kijken er hier met gepaste trots op terug en verheugen ons 

tegelijkertijd op al datgene wat ons in het nieuwe seizoen te wachten 

staat. 

 

Te beginnen met het overvliegen van jeugdleden naar de volgende 

speltak als ze daarvoor de leeftijd hebben. Een spannend moment 

voor de nieuwkomers maar ook voor de leidingteams die “ervaren” 

jeugd zien vertrekken en “nieuwelingen” zien komen. De derde 

dinsdag van september, prinsjesdag, stond Scouting Sint Victor 

met 10 leden in vol ornaat in de erehaag voor de koning. Dichterbij 

de gouden koets kan je niet komen! Kort daarna vond wereldwijd de 

JOTA plaats. Een hoogtepunt voor de oudere leden met de jaarlijkse 

spanning rond het tijdig (of überhaupt) gereedkomen van DE 

zendmast en een gezellig weekend lang waarin alle leden door 

elkaar lopen en desgewenst over de zender door elkaar heen praten. 

Het markeert meestal ook het moment dat de boombladeren vallen 

en het tijd wordt voor Sinterklaas. Dat betekent natuurlijk eerst dat 

we met z’n allen centjes voor de vereniging bij elkaar sparen met de 

Speculaasverkoop, voor veel jeugdleden een leuke sport om zoveel 

mogelijk pakken te verkopen. De meeste speculaas is hopelijk 

verorberd als we de Sint zelf toezwaaien op z’n intocht en sommige 

speltakken hebben de eer hem daarna nog eens in persoon te 

ontmoeten. 
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Inmiddels is het dan winter en zijn we teruggeworpen op binnen 

activiteiten. De speltakken maken er altijd een gezellig kerstfeest 

van, afgelopen jaar werd het clubhuis omgetoverd tot een heus 

lasergame paradijs. Begin februari werd met alle speltakken het 

grote Sint Victor Feest gehouden, de hele buurt werd geïnformeerd 

over de dan te houden disco en kan op tijd zijn conclusies trekken en 

desnoods tijdelijk emigreren. We prijzen ons wat dat betreft als 

vereniging gelukkig met zeer coulante buren. Diezelfde buren 

vragen we enkele weken later alweer om een financiële bijdrage om 

al dit geluk in stand te houden; in naam van Jantje Beton maken 

groepjes van leden het dorp een week lang onveilig. In ruil voor alle 

beschikbare wisselgeld ontvangt iedere Waddinxvener een 

deursticker en vallen we hen niet weer lastig. Het koude seizoen 

werd dit jaar min of meer afgesloten met het kaderuitje. Jullie 

raden het al; een verrassingsactiviteit speciaal voor het kader. Dit 

jaar maar liefst 24 uur lang en van uur tot uur een surprise. Speed-

BBQ, speurtocht over en rond het binnenhof, winterkampvuur, 

kanotocht door Delft, training “omgaan met lastige ouders” (hebben 

wij natuurlijk niet) en boulderen. 

 

Inmiddels breekt de zon weer door; lente! Een hele reeks activiteiten 

komt op de leidingteams af. Jaarlijks presenteren we ons tijdens de 

koningsdag met echte scouting activiteiten zoals kampvuur met 

marsh mellows aan de Waddinxveense bevolking. Uiteraard ook met 

als doel om potentieel nieuwe leden te overtuigen om aan te haken. 

Enkele dagen daarna zijn we formeel present op 

dodenherdenking. Veel activiteiten in die periode zijn dan al 

geregeld, maar er rest voor de leidingteams daarbij nog een hoop 

aanvullende afstemming; opschoondag, duinenmars, ontmoeting, 

RABO sponsortocht vullen menige opkomst, waarvoor vaak hulp van 

(rijdende) ouders noodzakelijk is. En natuurlijk; autowassen. 

Gidsen en verkenners geven zo hun kampsaldo een aardige boost. 

En met de EHBO avond kort voor de zomerkampen komt ook een 

eind aan de gezamenlijke activiteiten. 
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Een bijzonder woord van dank aan al die kaderleden die dit mogelijk 

maken; door een regelmatige constructieve afstemming van 

activiteiten in het CPO en uitwerking daarvan in de wisselend 

samengestelde activiteitenteams. Tenslotte een hartgrondig woord 

van dank aan ouders en vrijwilligers die in relatieve stilte al die 

andere oliemannetjesrollen invullen; de praktijkbegeleider, 

websitebeheerder, ledenadministratie, contributieadministratie, 

onze vast JOTA zendamateurs, speculaas-coördinator, Jantje Beton 

coördinator, schoonmaak coördinatoren, materiaalbeheerder, 

“winkel”-beheerder en hen die u vrijwel zeker niet gaat tegenkomen, 

de regio- en scouting Nederland vrijwilligers. We hebben hen 

allemaal nodig en kunnen altijd meer en nieuwe vrijwilligers 

handjes gebruiken. We wensen jullie een top 2018-2019 

scoutingseizoen! 

Jullie DB; Eric, Arthur, Eric, Jennifer & Peter 
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Beverpost!  

Hallo alle grote kinderen, papa’s en mama’s! 

Al heel lang geleden zijn de Bevers op kamp gegaan, maar dat is 

voor ons geen reden om het niet te vertellen! 

Dit jaar zijn we naar Utrecht gegaan dichtbij de Pyramide van 

Austerlitz. We vertrokken op maandag. Het was een hele warme dag 

kunnen we ons nog herinneren. Zodra wij daar aankwamen hebben 

de Bevers eerst hun bedden opgemaakt. Daarna heeft de leiding 

twee zwembadjes opgezet en mochten de Bevers zelf weten wat ze 

gingen doen. Ze mochten gewoon spelen of in de zwembadjes.  

Toen we een beetje waren afgekoeld en lekker iets hadden 

gedronken. Hebben de Bevers een brief gevonden. In de brief stond 

dat de prinses is ontvoerd en dat de prinses de hulp nodig heeft van 

de Bevers. De bevers moesten een spel doen, waaruit ze konden 

laten zien dat zij de sterkste zijn en dat zij de prinses kunnen 

redden! Bij het spel moesten we snoephappen, zaklopen, 

spijkerpoepen, estafette lopen en nog veel meer minigames!  

De volgende dag was weer 

aangebroken en we kregen weer 

een nieuwe brief. Deze keer 

stond er in dat we de plek waar 

de prinses gevangen gehouden 

wordt kunnen vinden. Hiervoor 

zijn we met de auto naar de 

Pyramide gegaan en vanuit 

daar moesten we wel 10 

kilometer lopen! Maar helaas 

bracht dit ons niet naar de 

plek… 

 

Het was de op één na laatste dag alweer. Deze dag hebben we 

nogmaals geprobeerd de prinses te bevrijden door een code te 

kraken! Toen we de code gekraakt hadden, merkten wij nog niets. 

Tot de volgende dag! De laatste dag kwam de prinses langs om te 



  9 

zeggen dat de Bevers haar bevrijd hadden. Na dat ontzettend leuke 

nieuws zijn wij onze spullen weer gaan inpakken. Eenmaal onze 

spullen ingepakt te hebben, zijn we terug naar huis gegaan. 

Afsluiter van het jaar 2017/2018 

Op zondag 16 september zijn we met de Bevers naar de speelfabriek 

gegaan in Rotterdam. Dit deden we als afsluiting van een leuk 

beverjaar, maar ook het de laatste dag van Professor Plof was! 

In de speelfabriek konden we allerlei dingen maken en doen. Dingen 

zoals: wedstrijdjes racen met eigen-gefabriceerde raceauto’s, 

tekeningen maken, zeep maken, met vliegbuizen spelen, 

knikkerbanen aanleggen, zelfgemaakte bootjes uittesten en nog veel 

meer! Dit was erg leuk om te doen.  

Nadat we uitgespeeld waren in de speelfabriek zijn we nog naar de 

McDonald’s gegaan, als afsluiter hebben we daar een ijsje gegeten. 

Daarna zijn we weer teruggegaan naar het clubhuis. 

Al met al was het een 

super leuke tijd de 

afgelopen maanden bij 

de Bevers. 

Groetjes de Bevers 
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Esta-mail! 
 
Hallo allemaal! 

Het scouting jaar is weer begonnen! Dat is het zeker, want er is 

alweer ontzettend veel gebeurd de laatste maanden. Vandaag willen 

wij als Esta’s jullie vertellen over onze leukste momenten van de 

afgelopen tijd: het Esta kamp, overvliegen en de 

wereldkampioenschap opkomst. 

 

Laten we beginnen 

bij het Esta kamp. 

Ook al lijkt het 

ontzettend lang 

geleden willen we 

toch nog even delen 

wat wij tijdens ons 

kamp hebben 

meegemaakt. Dat 

was namelijk niet 

niks!  

 

Het begon allemaal op ons kampterrein in Arnhem. We werden 

vrijwel direct geconfronteerd met een heftige oorlog tussen de 

Saksen en de Kelten, twee volken die rond de omgeving van Arnhem 

leefden. Al gauw hadden we door dat de Saksen vreselijke mensen 

waren die alleen maar dorpen plunderden en de oorlog geweldig 

vonden. Nou daar wilden wij echt niks mee te maken hebben! Dus 

toen een goedaardige tovenaar genaamd Merlijn ons midden in de 

nacht vroeg om de Kelten te helpen in deze strijd waren we daar 

natuurlijk gelijk voor in. Helaas waren de Kelten de oorlog aan het 

verliezen. Mochten ze enige kans hebben om de oorlog te winnen, 

dan hadden ze een leider nodig die het volk kon verenigen. Na 

onderzoek te hebben gedaan kwamen we er achter dat er een 

legende was, de legende van het zwaard. Een magisch zwaard dat al 

jaren vast zat in een steen. Alleen de erfgenaam van Uther, de 

vorige koning van de Kelten, kon dit zwaard uit de steen trekken. 

Toevallig waren wij Arthur tegengekomen: een schildknaap van één 

van de Keltische ridders die we hadden ontmoet. Hij bleek de 

erfgenaam van Uther te zijn en trok daar zomaar voor onze neus het 

legendarische zwaard uit de steen. Arthur was de persoon die het 
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land kon verenigen en de oorlog kon winnen. Na nog vele karweitjes 

voor Arthur te hebben gedaan en stad, land en dierentuin af te 

hebben gezocht naar zijn kroon, werd Arthur tijdens onze bonte 

avond tot koning gekroond. Hij zal de Kelten tot de overwinning 

leiden.  

 

Overvliegen  

Na een lange zomervakantie (die we wel nodig hadden om bij te 

komen van zo’n avontuur) was het tijd voor het overvliegen van onze 

oudste Esta en het verwelkomen van de nieuwe Esta’s. De groep is 

een stuk groter geworden want er zijn maar liefst 9 Esta’s en 2 

leiding bijgekomen. Waardoor we nu, een super leuke groep hebben 

van 26 kinderen en 6 leiding! 

 

 

Wereld 

Kampioenschappen 

Ook vinden we het 

nog even leuk om te 

vertellen over één van 

de opkomsten die we 

hebben gehad. We 

hebben natuurlijk 

altijd leuke 

opkomsten bij de Esta’s, maar deze opkomst was wel heel erg leuk. 

Al op het moment dat de Esta’s binnen kwamen wisten ze dat er iets 

aan de hand was. De leiding was namelijk niet zo gekleed als de 

Esta’s gewend zijn. Zo was er een leiding die in die met stokjes in 

het haar rond liep en ook een leiding die een stokbrood aan het eten 

was. De Esta’s werden in vier groepen gedeeld en toen werd het 

duidelijk, de Esta’s deden mee aan een echt WK! De landen die 

meededen aan het WK waren Duitsland, Frankrijk, Mexico en 

China. Door allerlei sportspellen te doen moesten de landen het 

tegen elkaar opnemen tot er een uiteindelijke winnaar was. Wie de 

winnaar was, was niet belangrijk. Wat wel belangrijk is dat we deze 

ontzettende leuke foto hebben als herinnering! 
 

Groetjes de Esta’s! 
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Ranjanwelpen 
 

Hallo beste lezers, 

 

De afgelopen maand hebben wij met de Ranjan-Welpen gewerkt aan 

ons EHBO-insigne. Daarvoor moesten we allemaal dingen leren, 

zoals: de stabiele zijligging en reanimeren. Dat hebben we natuurlijk 

niet zomaar gedaan, maar in de vorm van leuke spelletjes, zoals: 

stuurboord bakboord, reanimatie-tikkertje en estafette’s. Ook 

hebben we een rondje gelopen door het clubhuis en geleerd over de 

brandveiligheid. Aan het eind van de 3 opkomsten heeft natuurlijk 

iedereen zijn EHBO-insigne gehaald!  

 

Verder hebben we ook erg leuke dingen gedaan tijdens JOTA. We 

hebben namelijk allemaal leuke activiteiten gedaan, zoals: het ninja-

spel en een mini toren bouwen. Daarnaast mochten we ook echt 

zenden naar een andere scouting groepen in Nederland. Kortom 

super vet dus!  

In de avond hebben we er met z’n allen een feestje van gemaakt 

tijdens het feest! We hebben het dus erg naar ons zin gehad met de 

Ranjan-Welpen. 

 

Groetjes Jacala en de rest van de Ranjanwelpen! 
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Kleurplaat 
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Gidsen 
 
Hallootjes! 

 

Deze keer gaat ons stukje over zomerkamp en het overvliegen!  

  
Lang hoefden de gidsen 

niet na te denken; kamp 

was super tof! Lekker 

zwemmen, naar een 

trampoline park en we 

hebben leuke, actieve 

spellen gedaan op het 

kampterrein! Dit jaar 

zaten de gidsen in 

Bentveld. Lekker shoppen 

in Haarlem en hiken in 

Zandvoort. Gelukkig 

hadden we prachtig weer! 

 

Dan het overvliegen.  

Voor de drie gidsen die 

overvlogen, was het wel 

even spannend maar erg leuk (en vies)! Voor de andere gidsen was 

het de taak om het parcour zo vies mogelijk te maken. Achteraf was 

aan de overvliegers te zien, dat dit goed was gelukt! 

 

Groetjes de Gidsen! 
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DankjeWelkom 2018 

Zoals reeds vele jaren werd ook deze eerste avond van de JOTA 

gebruikt om nieuwe kaderleden, en hen die afscheid van ons nemen, 

in het spreekwoordelijke zonnetje te zetten. In het welpenteam 

werden Dyon Konijn en Tim van der Hoorn welkom geheten. Bij de 

Esta’s gaat het om Justin Loomans en Gina Teunisse, die het 

podium betraden en door alle aanwezige kaderleden werden 

toegejuicht. 

Vertrekkende kaderleden waren er ook. Bij de welpen gaan Patrick 

Olsthoorn, Annemarie Driesen, Imke Keesmaat, Roel Verhoeff en 

Debby Merkenstijn verder de wereld in trekken. De Esta’s nemen 

afscheid van Kim Boom. De Beverleiding van Stefan Verkley en de 

verkenners gaan voortaan de activiteiten aan zonder Luuk van 

Drunen. 

Tenslotte hebben Natasja en Karin de coördinatierol van 

activiteitencommissie na jaren toebedacht aan opvolgers. 

Hoewel niet alle vertrekkende leden aanwezig konden zijn is onze 

dank aan hen allen groot. We hopen ook dat zij hun verdere leven 

met plezier aan Scouting Sint Victor terugdenken. Uiteraard worden 

de presentjes nabezorgd en hopen we ze allemaal nog met regelmaat 

op ons clubhuis terug te zien. 
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Een kijkje in het leven van … 
 

Hee allemaal! 

 

Ik zal me even voorstellen:  

Ik ben Maartje, ik ben 18 jaar en leiding bij de Verkenners! Ik zit al 

sinds de kabouters op scouting. Met kleine tussenstops in mijn 

scouting carrière. Inmiddels ben ik leiding en alweer heel wat jaren 

actief in de vereniging.  

 

Mijn leukste scouting ervaring die ik mij kan herinneren was de 

kabelbaan van de JOTA-toren van een aantal jaren geleden dat was 

echt heel erg vet! Mijn leven buiten scouting bestaat voornamelijk 

uit: stage lopen bij Picture People en mijn studie fotografie.  

 

Ook vind ik het super leuk om bezig te zijn met mijn reis naar 

Amerika voor de World Scout Jamboree in de zomer van 2019. 

Dit was het dan over mij en tot een keer op scouting!  

 

Groetjes van 

Maartje! 
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Fotoboek 
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Britt Gelderblom Topseller 2018 

Zaterdag 3 november zijn tijdens de lunchpauze 

van de speculaasverkoop de prijswinnaars 

bekend gemaakt van de loten verkoop voor de 

Nationale Scouting Loterij. Dit jaar zijn er zo’n 

800 loten verkocht.  

Britt Gelderblom verkocht er maar liefst 42 en 

kreeg daarvoor de fel begeerde Topsellerbadge en 

een waarde bon! Tweede met 30 verkochte loten 

was Rosalie Bravenboer en derde werd na loting 

Taylor Graat met 20 verkochte loten. De 

nummers 2 tot en met tien ontvingen een 

Supersellerbandje voor op het uniform en de 

nummers 2 en 3 kregen ook een waarde bon.  

Namens de speltakken en de vereniging wil ik 

een ieder bedanken voor het kopen en verkopen van de loten. De 

verkopers hebben nu hun prijzen gehad, maar voor de kopers is het 

nog even wachten, want de trekking van de Nationale Scouting 

Loterij vindt plaats op 4 december! 

Groetjes van Michael den Ouden 
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RS 

Hey iedereen. 

De laatste tijd hebben we veel leuks gedaan. We zijn bijvoorbeeld op 

kamp geweest. We zijn met kamp naar Koblenz in Duitsland gegaan 

en hebben daar veel leuks gedaan. Dit jaar hadden wij busjes 

gehuurd als vervoer om naar en uit Duitsland te komen, maar ook 

om in Duitsland als vervoer te gebruiken. Dit bleek erg handig voor 

het organiseren van activiteiten en het was ook nog eens erg gaaf om 

met de groep met harde muziek aan in zo’n busje te rijden. We zijn 

daar ook naar een dierentuin geweest en we hebben de stad Koblenz 

zelf bezocht. We zijn ook gaan zwemmen in een echte vulkaankrater, 

wat ook erg cool en verfrissend was.  

We hebben dit kamp 

natuurlijk nog een Hike 

gedaan. Tijdens de Hike 

bezochten wij bijvoorbeeld 

een erg groot kasteel in 

Koblenz waar we weer wat 

kennis van opstookten. Het 

was wel erg warm daar 

omdat er een hittegolf op dat 

moment was, wat soms 

dingen moeilijk maakte. 

Mensen kregen hoofdpijn en 

maagklachten ervan, maar 

wij als RS’ers stellen ons niet 

aan! We hebben ondanks dit 

een erg leuk kamp ervan 

gemaakt. 
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Ook hebben we weer 4 nieuwe RS’ers bijgekregen die natuurlijk 

weer als echte overvliegers lekker goed gedoopt zijn, waardoor ze nu 

echte RS’ers zijn! 

Voor de rest hebben we ook veel leuke opkomsten gehad. 

Bijvoorbeeld de fietsopdrachten opkomst, waarbij wij 2 uur kregen 

om met de fiets de meest gekke en coole opdrachten uit te voeren in 

Waddinxveen. Je moest bijvoorbeeld dansjes doen op een rotonde en 

op een groepsfoto met een andere scoutinggroep. 

En dit was niet eens alles. We gaan nog veel andere leuke dingen 

doen de aankomende tijd. Dus tot ziens tot de volgende editie!!! 

Groetjes van de RS 
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Hoe maak je een platte knoop 
 

 

 

 

1.     2. 

 
 

 

 3.     4. 

 
 

 

   5. 


