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Colofon Periovic 
 
PERIOVIC is een periodiek verschijnend contactorgaan van 
SCOUTING SINT VICTOR, te Waddinxveen. 
www.scoutingsintvictor.nl 
Redactie adres: margaklompéhoeve 90, 2743HZ Waddinxveen. 
E-mailadres redactie: PeriovicSSV@live.nl 
Scouting Sint Victor is een scoutinggroep behorend bij Scouting 
Nederland, en voortgekomen uit de groepen: Catharina van 
Siena, Charles de Foucauld en Wapiti. Scouting Sint Victor heeft 
ca. 130 leden en bestaat uit 8 speltakken: 
 
BEVERS meisjes en jongens van 5-7 jaar 
 contactpersoon: Gaby Colla 
 
ESTA’S meisjes en jongens van 7-11 jaar 
 contactpersoon: Michelle Berkhoff 
 
KABOUTERS meisjes van 7-11 jaar 
 contactpersoon: Nina v/d Peet 
 
WELPEN jongens van 7-11 jaar 
 contactpersoon: Femke Anker 
 
GIDSEN meisjes van 11-15 jaar 
 contactpersoon: Luc Mimpen 
 
VERKENNERS jongens van 11-15 jaar 
 contactpersoon: Koen van der Ham 
 
ROWANS & SHERPA’s jongens en meisjes van 15-18 jaar 
 contactpersoon: Maayke van den Berg 
 
STAM jongens en meisjes van 18-23 jaar 
 contactpersoon: Luc Mimpen 
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Jaargang 31 – nummer 2, april 2013 
 

Redactief 
 
Hallo allemaal! 
 
Het is alweer april en bijna de allerlaatste Koninginnedag. Er zijn 
weer wat bivakken geweest en alle speltakken hadden weer wat 
leuks om over te schrijven. We willen in het bijzonder nog even 
aandacht vragen voor de advertentie nieuwe voorzitter gezocht, 
omdat we sinds vorige week zonder zitten. Veel leesplezier! 
 
Groetjes, de Redactie! 
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De pen 
 
Hallo beste lezeraars, 
 
Ik ben Luuk van Drunen, 18 jaar oud. Ik ben al 
lid van scouting sinds mijn 8ste, toen begon ik bij welpen. 
Momenteel studeer ik scheikunde aan de Hogeschool Utrecht, zit 
nu in mijn eerste jaar. 
 
 Ik ben inmiddels al 2 jaar 
verkennerleiding en heb het zo prima 
naar mijn zin. Tot voor kort zat ik 
ook nog bij de RS, maar vanwege 
mijn opleiding had ik hier geen tijd 
meer voor.  Ik heb ook nog een 
jonger broertje bij de verkenners.  
 
Samen met Jennifer, Koen, Femke en 
onze nieuwste aanwinst Remco, sta 
ik iedere zaterdagmiddag tussen 14:00 en 17:00 uur klaar voor 
een altijd gezellige verkenneropkomst. In de uren daarvoor werk 
ik bij de Albert Heijn. 
 
Ik geef de pen door aan mijn Collega, oud-patrouillelid, oud 
mede-RSer: Ian van Gelder 
 

Bestuursleden	  en	  speltakleiding	  gezocht! 

Misschien iets voor jou?  

Om ervoor te zorgen dat onze mooie vereniging goed kan 
blijven ‘draaien’, zijn wij dringend op zoek naar fanatieke 
speltakleiding en bestuursleden, voor zowel het 
verenigingsbestuur als het stichtingsbestuur.  
Heb je interesse, meld je aan bij een van de bestuursleden of 
spreek één van de speltakleidingen aan! 
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Beverpost! 
 
Hallo allemaal! 
 
Een paar maanden geleden hebben we met de 
Bevers een lampionnentocht gehouden. Het was 
toen nog donker tijdens onze opkomst. Iedereen maakte een 
eigen lampion van gekleurd papier en kreeg een lampje waaraan 
ze hun lampion aan kunnen ophangen. Met een prikpen hebben 
we verschillende vormen in onze lampion gemaakt. Sommige 
Bevers prikten een vierkantje, anderen een rondje en zelfs 
werden er sterren geprikt! We plakten er vervolgens 
verschillende kleuren crêpepapier op, zodat je goed het licht van 
het lampje er doorheen kan zien. Daarna zijn we met z’n allen 
naar buiten gegaan om onze eigen bever-lampionnentocht te 
houden! Iedereen had erg zijn best gedaan om zijn of haar 
lampion het allermooist te maken. Het was heel gezellig. Onze 
lampionnen gaven echt licht! Het leek net alsof er een kaarsje in 
zat. Toen we weer terug bij het clubhuis kwamen, stonden de 
papa’s en mama’s op ons te wachten. Onze rij met allemaal 
lampionnen met lampjes was erg mooi om te zien. We liepen nog 
even naar binnen om te sluiten en vervolgens lieten we onze 
mooie lampionnen aan papa of mama zien.  
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Op 8 februari was het Carnaval bij de bevers. Iedereen kwam in 
zijn mooiste kleren. We hadden piraten, heksen, cowboys, een 
Tiroolse meisje, een meisje van k3 en Sneeuwwitje.  
 
We hebben er een gezellige avond van gemaakt met swingende 
muziek en een spannende stoelendans. Ook was de groep in 
kleine groepjes verdeeld en heeft elke groep een leuk en grappig 
toneelstuk bedacht. Daarna hebben we het toneelstuk voor elkaar 
opgevoerd. We hebben erg gelachen om de toneelstukjes. Het 
was een leuke avond! 
 
Wanneer wij dit boekje van de Periovic krijgen, zijn we op 
nachtje over. We slapen met alle Bevers een nachtje op het 
clubhuis en gaan gezellige spelletjes doen. Meer hierover 
vertellen we in de volgende Periovic.  
 
Groetjes van de Bevers 
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NIEUWE VOORZITTER GEZOCHT 
VOOR STICHTING 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Wat zoeken we? 
Scouting Sint Victor bestaat uit een vereniging en een stichting 
en laat ik met de deur in huis vallen, voor de stichting zijn we op 
zoek naar een nieuwe voorzitter. 
 
Waarom zoeken we die? 
Omdat ik niet langer een kind op scouting heb en het na zes jaar 
tijd wordt voor een frisse wind. 
 
Wat doet de voorzitter? 
Samen met een penningmeester en een secretaris beheert hij het 
clubhuis en de financiën die daar bij horen. Hij leidt de 
vergaderingen die daarover gaan. 
 
Dit is op zich een zeer beperkt takenpakket, maar in de praktijk 
wordt veel samengewerkt met het bestuur van de vereniging. 
Samen zorgen zij ervoor dat de leiding en de groepsleden fijne 
opkomsten, bivakken en mooie kampen kunnen organiseren. 
 
Hoeveel tijd kost het? 
Elke 5-6 weken vergadert het bestuur van 20.00 tot 22.30 uur bij 
één van de bestuursleden thuis. Verder vind twee keer per jaar 
een algemene vergadering plaats waaraan alle leden, leiding en 
ouders/verzorgers deel kunnen nemen. Deze vergaderingen 
worden meestal op maandagen gehouden van 19.30 tot 21.30 
uur. De voorzitter leidt beide vergaderingen die door de 
secretaris worden voorbereid. Buiten deze formele taken kan de 
voorzitter zelf besluiten of hij/zij meer doet voor scouting, zoals 
helpen met de organisatie van acties zoals Jantje Beton. Zeker zo 
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aardig is als de voorzitter af en toe zijn gezicht laat zien tijdens 
opkomsten, bivakken en de zomerkampen. 
 
Wie zoeken we? 
Een ouder/verzorger van één van de kinderen die enige uren per 
maand wil investeren om scouting Sint Victor bestuurlijk en 
financieel gezond te houden. 
 
Waarom doen? 
Scouting is langzamerhand de enige omgeving waarin jongeren 
creatief en vooral sociaal met elkaar leren omgaan. En wanneer 
ze ouder worden, leren wat het is om verantwoordelijkheid te 
dragen door leiding te nemen en zaken te organiseren. Ik hoef u 
niet te vertellen hoe belangrijk dit is voor hun toekomst. 
 
Wat indien er geen voorzitter is? 
Dan moeten de huidige penningmeester en secretaris de taken 
van de voorzitter erbij nemen en dat kunnen we van hen niet 
vragen. Vele handen maken licht werk toch?! 
 
Waar vind ik de tijd? 
Het zijn inderdaad drukke tijden voor u en ook voor mij de 
afgelopen zes jaar. Het plezier dat uw kind en de andere scouts 
hebben is toch het mooiste dat u voor uw inspanning kunt 
ontvangen. 
 
Interesse?? 
Neem dan a.u.b. contact op met de huidige voorzitter Bas 
Pellemans via 06 23016165 of shpellemans@ziggo.nl 
 
U twijfelt?? 
Neem dan ook contact met mij op dan kom ik langs voor een kop 
koffie of een biertje en om u meer te vertellen over het 
voorzitterschap. 
 
Groet Bas Pellemans. 
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       De Kabouters 
 
Hoi allemaal! 
 
Ook in deze periode hebben de kabouters 
weer allerlei avonturen beleefd, die we graag 
met jullie willen delen! 
 
In februari hadden we natuurlijk een bijzondere dag: Valentijn! 
Dat is natuurlijk een mooi moment om stiekem een brief te 
sturen aan diegene die je leuk vind. Daarom hadden we allemaal 
mooie postduiven geknutseld met veertjes, letters en glitters. 
Toen ze klaar waren, konden er touwtjes door, zodat er een 
mooie brief in gestopt kon worden. Nu maar hopen dat ze de weg 
hebben gevonden! 
 

 
 
Ook hebben we afgelopen periode cupcakes gemaakt! Dat zijn 
kleine cakeballetjes met glazuur of chocolade er omheen op een 
stokje. We gingen eerst allemaal de cake verkruimelen. Toen er 
alleen maar hele kleine kruimeltjes over waren, gingen we er 
monchou doorheen kneden en daarna er bolletjes van draaien. De 
bolletjes gingen in de koelkast, zo konden we mooi even 
limonade drinken. Daarna duwden we ze op stokjes en doopten 
we ze door de gesmolten chocolade. Nog even door de discodip 
rollen en klaar waren onze cakepops! 
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Natuurlijk hebben we ook 
met z’n allen Pasen gevierd, 
dit keer gezellig met de 
welpen! Paashazen Ikki en 
Woeps hadden door de hele 
wijk chocolade eitjes 
verstopt. Alle kinderen 
werden in drie groepjes 
verdeeld: blauw, groen en 
rood. Deze kleuren stonden 

voor de verschillende kleuren eitjes die we moesten zoeken.  
 
"En jullie mogen niet terugkomen voordat jullie 40 eitjes hebben 
gevonden!" riep Drint nog. Maar ze waren wel heel moeilijk 
verstopt! In bomen, tussen het gras, onder bladeren en zelfs in 
een lantaarnpaal! Dus zo kwam er geen enkel groepje terug met 
40 eieren. Daarna werden alle eitjes weer op een hoop gegooid 
en moesten de groepjes een heuse estafettewedstrijd voeren in 
een ‘levende kruiwagen’ vorm. 
En dat was niet makkelijk! En 
over een stoel klimmen met een 
lepel met een ei erop in je mond 
ook niet! Uiteindelijk werden 
toch alle eitjes netjes verdeeld en 
opgepeuzeld. 
 
Stel, je snijdt in je vinger, of er breekt brand uit, of één van de 
kabouters valt flauw. Wat doe je dan? Dat weten we nu allemaal 
dankzij een EHBO opkomst! We werden allemaal in groepjes 
verdeeld en draaiden zo telkens door van onderdeel. Zo moesten 
we een plattegrond tekenen van het clubhuis met vluchtroutes 
voor als er brand uit zou breken. Ook moesten alle brandblussers 
er in getekend worden, natuurlijk om de brand mee te blussen! 
Samen met Jingle gingen we brancards knopen van balken en 
touw. Aan het eind gingen we ze ook uitproberen! Ze waren 
helaas niet allemaal even bruikbaar in geval van nood. Drint wist 
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alles van verbinden dus daar gingen we gewonden vingers en 
gebroken armen oplappen. En ook hebben we de stabiele 
zijligging geoefend. Jingle moest ook aan de verbandjes geloven! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inmiddels is het eindelijk wat beter weer, daardoor konden we 
weer eens lekker naar buiten! Aangezien we de dijk nog niet op 
konden, gingen we naar de waterspeeltuin. Daar speelden we een 
spelletje waar we verdeeld werden in fabriekjes. Die fabriekjes 
hadden allemaal chemisch afval en daar moesten ze vanaf! Zo 
probeerden ze allemaal hun afval bij de ander te dumpen. Dat 
werd natuurlijk een groot gevecht tussen de fabrieken! Welk 
fabriekje als eerste al zijn afval kwijt was, had gewonnen. 
Daarna was het tijd voor kamelenestafette! De kameel bestond 
uit een geblinddoekt hoofd, een naar de grond kijkend lijf en een 
rijder die de kameel moest besturen. Zo moest de kameel een 
parcours afleggen. Dat was natuurlijk heel grappig, want 
sommige kamelen gingen totaal de verkeerde kant op! 
 
Tot de volgende Periovic! 
Groetjes, de Kabouters 
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      De Welpen 
Beste Perioviclezers, 
 
De afgelopen periode hebben we niet veel om 
over te schrijven wat de hele groep betreft. Wel 
zijn er twee jongens op Weskemabi geweest. Dit 
is een bivak om de verkenners te leren kennen en te zien hoe zij 
op bivak en kamp gaan. Alle derde- en vierdejaars waren 
uitgenodigd, alleen Dylan en Wessel zijn gegaan. Het was een 
zoektocht naar Perry het vogelbekdier. Dr. Doofenshmirtz had 
een anti-scoutiminator gebouwd, een uitvinding die alles met 
scouting te maken heeft vernietigd. Deze moesten wij natuurlijk 
vernietigen. En ja hoor, het is ons gelukt! Dit bivak heeft ons een 
aantal mooie foto’s opgeleverd.  
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“Het was echt kike! Vooral dat we met z’n tweeën in een zes 
persoonstent liggen is echt leuk en het verkleden bij het 
avondspel. Het was mijn leukste bivak ooit!”   
Wessel 
 
“Ik vond het erg leuk! Alleen het inpakken niet zo leuk.” 
Dylan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot de volgende Periovic! 
Groetjes de welpen 
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        De Gidsen 
 
Hallo allemaal,  
 
Sinds de vorige Periovic hebben wij genoeg 
dingen gedaan. wij hebben te horen gekregen dat onze leiding 
Maaike zwanger is van haar eerste kindje! zij heeft ook gelijk 
aangegeven dat zij gaat ophouden met scouting. Dit vinden we 
heel jammer, maar we vinden het ook erg leuk dat zij nu een 
kindje krijgt.  
 
Wij hebben kort geleden 
haar afscheid gevierd. Op 6 
april was Maaike er voor het 
laatst. Dit moest natuurlijk 
wel een mooie opkomst 
worden. Alle meiden hadden 
een cadeautje voor Maaike 
gekocht zodat we een mooie 
verwenmand konden maken 
voor haar. 
Er waren maskertjes en een 
douchegel, maar ook een 
tijdschrift en chocolaatjes.  
We hadden ook een paar cadeautjes voor de baby erbij gedaan 
zoals sokjes en een mutsje.  
De leiding had natuurlijk ook een cadeau voor de baby gekocht: 
een mooie roze badcape met daarop 100 % Gids geborduurd.  
Op de dag zelf hebben we eerst een spelletje gedaan en daarna 
hebben we een film gekeken over kinderen en zwanger zijn. Er 
kon gekozen worden uit de Pacifier of What To Expect When 
Your Expecting. De meiden en Maaike kozen voor What To 
Expect When Your Expecting. Deze film gaat over verschillende 
stelletjes die allemaal zwanger worden. Het ene stelletje is 
beroemd en het andere stelletje zijn tieners en dan is er ook nog 
een stelletje dat een kind adopteert. Een hele leuke en grappige 
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film en de meiden vonden  hem erg leuk. De film werd ook even 
stopgezet om wat te drinken en toen heeft Maaike een traktatie 
uitgedeeld. Ze had roze koeken met daarop zelf gemaakte 
schuimslofjes. Super schattig en natuurlijk super lekker. Aan het 
einde van de film hebben we Maaike de mand gegeven en nadat 
ze alle cadeautjes had uitgepakt had Maaike voor alle meiden en 
de leiding een potje met 
aarde, een kaart en 
vergeet-me-niet zaadjes, 
zodat we die konden 
zaaien en haar niet 
konden vergeten!  
 
Op elke kaart had ze een 
persoonlijk berichtje 
geschreven waar de 
gidsen erg blij mee 
waren. Na de mooie cadeautjes hadden een aantal van de  meiden 
nog een verrassing! Ze hadden een pakketje samengesteld voor 
de baby met een knuffeltje, kleertjes en een babyboek met daarin 
een aantal foto’s. Het was super leuk gedaan en Maaike was er 
erg blij mee.  
 
Na nog de laatste traantjes te hebben weggepinkt was het tijd om 
te sluiten. Maar we zijn ook geen gidsen om nog een tijdje na te 
kletsen. Wat zeker is gedaan. We hebben een mooi afscheid 
gehad en Maaike heeft het erg naar haar zin gehad. Als de baby 
is geboren komt er snel een kaartje. 
 
Tot de volgende keer  
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Verkeersschool Tricom is sinds 1984 een begrip in Midden 
Holland voor professionele opleidingen tot vrachtautochauffeur. 
De opleiding kenmerkt zich door een aanpak waarbij naast het 
behalen van de vereiste diploma's het optimaal functioneren van 
de leerling in zijn(toekomstige) baan centraal staat. Door deze 
aanpak kan verkeersschool Tricom een groot aantal bedrijven tot 
haar klantenkring rekenen. 
 
Verkeersschool Tricom verzorgt opleidingen voor de rijbewijzen 
C (vrachtauto) en CE (vrachtauto met aanhanger) inclusief het 
chauffeursdiploma voor het beroepsgoederenvervoer. Tevens 
voor particulieren en bedrijven wordt de opleiding voor het 
rijbewijs E achter B (personenauto met aanhanger) aangeboden 
en bestaat de mogelijkheid om middels een spoedopleiding de 
totale opleidingstijd in te korten tot circa 4 weken, een 
spoedopleiding is ook mogelijk voor de rijbewijzen C en CE. 
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Zonnesalon scouting Sint Victor 
 
Het werk heeft niet stilgestaan op het clubhuis van scouting. Na 
ongeveer 11 jaar was het tijd voor een stel nieuwe lampen. 
Vooral de jongenszaal was er erg slecht aan toe, omdat nog maar 
3 van de 12 tl-balken werkten. Hoog tijd voor wat vernieuwing 
dus! 
 
Ton van Wijk had uit een oude sportzaal mooie, stevige tl-
bakken kunnen kopen. Met een stijger van Aad Hofman konden 
we bij het dak komen om de nieuwe bakken te installeren. De 
oude bakken waren al voor een groot deel het plafond 
afgeschoten (dak is af!) en daardoor was het gemakkelijk om de 
oude bakken weg te halen. Met de nieuwe bakken moesten we 
wel iets voorzichtiger omgaan. Nieuwe gaten in het dak zorgden 
ervoor dat de nieuwe bakken vast konden worden gezet met 
popnagels.  
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En als er dan toch een handige stijger staat, is het slim gelijk wat 
andere klusjes op te pakken. Zo zijn er nieuwe touwen in de 
katrollen aan het dak geplaatst. Zo kunnen we voortaan de tenten 
weer gemakkelijk kunnen uithangen na kamp of bivak. 
 
Na de eerste zondag te hebben geoefend in de jongenszaal ging 
de meisjeszaal een heel stuk sneller. We hadden de slag meteen 
goed te pakken en vlogen op de stijger door de zaal heen. Als een 
geoliede machine vlogen de bakken tegen het plafond aan. 
Tussen de bedrijven door werden ook nog snel de rookmelders 
vervangen. Zo is het clubhuis weer een stuk veiliger geworden.  
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Met de nieuwe lichten is er zo veel veranderd in het clubhuis, we 
zouden wel een zonnestudio kunnen beginnen. Gelukkig hebben 
we ook nog wat andere kleine klusjes rond het clubhuis kunnen 
doen. Zo zijn er een aantal deurklinken vervangen en is de 
dakgoot weer helemaal uitgebaggerd.  En Luc is ondertussen 
lekker bezig geweest met de stofzuiger! Hij is daar zo goed in, ik 
denk dat ik hem ervoor kom inhuren!  
 
Namens het bestuur wil ik Ton bedanken voor het kluswerk en 
namens mezelf voor de heerlijke samenwerken en ik wil Aad 
bedanken voor het beschikbaar stellen van de stijger 
 
Koen van der Ham 
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De Verkenners 
 
Beste scouts en ouders, 
  
Hier weer een stukje van de verkenners! 
  
Pas geleden zijn we gezellig 
met bijna alle verkenners op 
bivak geweest, maar niet 
zomaar een gewoon bivak 
maar Weskemabi! Een bivak 
waarbij op zaterdag de 
oudste welpen bij ons een 
dagje en nachtje komen 
meekijken. Toen we vrijdag aangekomen waren op het 
kampeerterrein in Baarn en we onze tenten hadden opgezet was 
het tijd voor een welverdiend kampvuur. Het was hartstikke 
gezellig, maar deze gezelligheid werd onderbroken door een man 
met een grote scheve snor, genaamd ‘de Majoor’. De Majoor 
vertelde ons dat zijn beste geheim agent was vermist, namelijk 
agent P. Agent P, ook wel beter bekend als Perry het 
vogelbekdier, was op een missie om de slechterik Dr. 
Doofenshmirtz tegen te houden. Dr. Doofenshmirtz had namelijk 
een nieuwe uitvinding gebouwd, de anti-scoutiminator. Deze 
anti-scoutiminator was in staat om alles wat met scouting te 
maken had te vernietigen. Dr. Doofenshmirtz wilde dit, omdat hij 
een jeugdtrauma aan scouting had overgehouden. Zijn broer was 

er beter in en hij vond het te 
legerachtig. Dit moest 
natuurlijk gestopt worden! 
Maar nu agent P gevangen was 
genomen vroeg de Majoor of 
wij hem niet konden helpen. 
Terwijl de majoor dit vertelde 
zagen we in een flits Perry 
voorbij rennen, dus we gingen 
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hier snel achteraan. In het bos zweefden kleine vuurtjes door de 
lucht en deze volgden wij tot we een scoutingdas op de grond 
zagen liggen. Deze stond helemaal in brand! Dit kon niet anders 
zijn dan het werk van Dr. Doofenshmirtz en zijn anti-
scoutiminator. Perry was in geen velden of wegen te bekennen, 
dus zei de Majoor ons dat we moesten gaan slapen en dat we 
morgen verder bericht kregen over wat ons te wachten stond.  
  
De volgende dag had de Majoor een geniaal idee bedacht om het 
hoofdkwartier van Dr. Doofenshmirtz binnen te dringen. 
Namelijk door middel van het bouwen van een exact replica van 
een van Dr. Doofenshmirtz oudere mislukte uitvindingen: het 
paard van Troje. Het paard zou voor de deur van het 
hoofdkwartier worden neergezet en Dr. Doofenshmirtz zou deze 
naar binnen rijden, omdat hij natuurlijk zou denken dat de 
uitvinding per ongeluk naar buiten was gereden. Zo zouden we 
kunnen binnendringen, de anti-scoutiminator kapot kunnen 
maken en Perry kunnen redden. Om het paard van Troje na te 
kunnen bouwen hadden we veel hout nodig en omdat hout erg 
duur is moesten we 
eerst geld zien te 
verdienen. Dit deden  
de verkenners door 
middel van een casino 
ochtend. Nadat de 
jongens genoeg geld 
hadden verzameld om 
1000 hout te kunnen 
kopen, kon het paard  
van Troje gebouwd worden.  
  
In de middag moesten we opzoek naar de sleutel van de kooi 
waar Perry in opgesloten zat. De verkenners moesten drie 
soorten kaartjes verzamelen om zo 30 seconden te mogen zoeken 
in een afgezet gebied waar de sleutel verstopt lag. Na heel wat 
pogingen gedaan te hebben om de sleutel te vinden moesten we 



 25 

helaas concluderen dat Dr. Doofenshmirtz de sleutel toch iets 
beter verstopt had dan wij in eerste instantie hadden gedacht. 
Dus toen mochten alle verkenners tegelijkertijd opzoek gaan in 
het gebied naar de sleutel en zo werd uiteindelijk de sleutel na 
heel veel gezoek toch gevonden! Het tweede deel van het spel 
was het bevrijden van Perry uit zijn kooi. Maar de kooi was 
beschermt door een hele hoop laserstralen waar de verkenners 
zich eerst doorheen moesten werken om bij Perry te kunnen 
komen. Uiteindelijk was het gelukt om bij Perry te komen en 
hem te bevrijden uit zijn kooi en hem uit het hoofdkwartier te 
krijgen.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na een uitermate actieve middag in de zon was het tijd om onze 
magen eens goed te vullen. We moesten immers die avond weer 
inbreken in het hoofdkwartier om gereedschap te stelen om zo de 
anti-scoutiminator onschadelijk te kunnen maken. Het diner 
bestond uit een hele hoop pannenkoeken door de verkenners zelf 
gemaakt, gevolgd door een grote portie vla. Nadat alles weer was 
afgewassen en opgeruimd was het kampvuur al weer lekker hoog 
opgestookt. Terwijl de ene helft van de jongens met ingehouden 
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adem luisterden naar Luuk en het verhaal van de paarse kameel, 
ging de andere helft het kaartspel de grote Dalmuti spelen. Toen 
het donker was geworden in het bos was het tijd voor het laatste 
spel van het bivak, met als doel gereedschap te stelen uit het 
hoofdkwartier. Het hoofdkwartier was deze keer uitermate streng 
bewaakt door vier bewakers met zaklampen. Wanneer jij, al 
sluipende, beschenen werd met een zaklamp en je werd herkend, 
moest je terug naar het startpunt en het opnieuw proberen. Na 
een heleboel interessante vermommingpogingen was het de 
verkenners gelukt om genoeg gereedschap te stelen en zo de anti-
scoutiminator onschadelijk te maken. 
 

  
 
Op zondag werd na het ontbijt en de ochtendinspectie het kamp 
snel weer afgebroken en vertrokken we moe maar voldaan weer 
richting Waddinxveen. 
  
Dit was het weer voor deze keer! 
  
Groetjes de verkenners. 
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                  Een groet van de RS! 
 
 
 
Hoi allemaal, 
 
8 maart was het weer zover: het bivak van de RS begon. Na een 
barre tocht kwamen we aan in een nog veel slechtere situatie: het 
was nat en ernstig koud. Dit bleef het hele weekend zo, maar het 
mocht natuurlijk de pret niet derven. 
 
Vrijdagavond hebben we ons alleen maar bezig gehouden met 
het opzetten van de tent en keuken. Daarna zijn we onszelf gaan 
opwarmen rond het vuur met een leuk spel, een hapje en een 
drankje. 
Toen we zaterdag wakker werden was het nog steeds slecht 
weer, dus besloten we om wat eerder te gaan zwemmen dan 
gepland. Na drie keer heen en weer rijden was iedereen bij het 
zwembad aangekomen en kon het opwarmen beginnen.  
We gingen eerst even lekker douchen en namen daarna een 
verfrissende duik. Vervolgens gingen we van de glijbaan af en 
overgooien met een balletje. Helaas waren de mensen in het 
zwembad niet zo vrolijk en moesten we ons balletje wegleggen. 
Daarna gingen we op banden drijven met rubbereenden. 
We hebben ons ook heerlijk vertoeft in het bubbelbad . 
Aangezien we scouts zijn moesten we natuurlijk nog even in het 
koude buitenbad, maar dan wel heel even. 
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Na het zwemmen begonnen we met het eten maken. Na een 
heerlijke maaltijd gingen we weer rond het kampvuur zitten en 
hebben we verscheidene potjes ‘Weerwolven van wakkerdam’ 
gespeeld. 

Toen we zondagochtend eindelijk de 
zon weer zagen was het helemaal wit. 
Gelukkig is sneeuw beter dan regen. 
Nadat we onze ochtendgymnastiek 
gedaan hadden werden er nog gauw de 
haartjes gekamd en de tandjes gepoetst, 
waarna het opruimen kon beginnen. Dit 
gebeurde natuurlijk weer met veel 
plezier, maar we moesten wel even 
voort maken. Zodra de aanhanger vol 
zat en de wc’s schoon waren, konden 
we allemaal in de auto stappen en 
beginnen aan onze terugreis. 
 

Weer op t clubhuis werd alles netjes uitgepakt en kon iedereen 
zich thuis gaan wassen en lekker bij komen. 
Afgezien van het weer was het weer(haha) een ouderwets 
gezellig bivakje. 
 
Met super vriendelijke groet, 
 
De RS 
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