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Colofon 
 

Bever jongens en meisjes van 4,5 t/m 7 jaar 
 Vrijdagavond 18:30 – 20:00 
 Contactpersoon: Stanley 
 e-mail:bevers@scoutingsintvictor.nl 
 
Esta’s jongens en meisjes van 7 t/m 11 jaar 
 Vrijdagavond 18:30 – 20:30 
 Contactpersoon: Kaa 
 e-mail: estas@scoutingsintvictor.nl 
 
Ranjanwelpen jongens en meisjes van 7 t/m 11 jaar 
 Zaterdagochtend 10:00 – 12:00 
 Contactpersoon: Raksha 
 e-mail: ranjanwelpen@scoutingsintvictor.nl 
 
Gidsen meisjes van 11 t/m 15 jaar 
 Zaterdagmiddag 14:00 – 17:00 
 Contactpersoon: Jamie Moons 
 e-mail: gidsen@scoutingsintvictor.nl 
 
Verkenners:  jongens van 11 t/m 15 jaar 
 Zaterdagmiddag 14:00 – 17:00 
 Contactpersoon: Jur Zijlstra 
 e-mail: verkenners@scoutingsintvictor.nl 
 
R/S jongens en meisjes van 15 t/m 18 jaar 
 Vrijdagavond 20:00 – 23:30 
 Contactpersoon: Ian van Gelder 
 e-mail: RS@scoutingsintvictor.nl 
 
Stam jongens en meisjes van 18 t/m 23 jaar 
 Vrijdagavond 21:00 – 00:00 
 Contactpersoon: Maaike Ouwejan 
 e-mail: stam@scoutingsintvictor.nl 
 
Stam + jongens en meisjes van 23+ 
 Vrijdagavond 21:00 – 00:00 
 Contactpersoon: Wessel Pluim  



 3

Hallo lezers! 
 

Alweer is de eerste helft van dit scouting seizoen 
voorbij gevlogen! Voor je ligt dan ook alweer een 
nieuwe Periovic met daarin de leukste verslagen 
van de diverse speltakken, en andere wetenswaardigheden over 
jouw vereniging. Afgelopen zomer kregen jullie de Periovic als boekje 
in de bus, deze versie is weer digitaal als vanouds. Maar let op; de 
volgende keer willen we weer een gedrukte versie uitbrengen. Dat zal 
zijn kort voor Koningsdag. De copy datum is daarvoor 12 april en nu 
al dagen we je uit om jouw allerleukste (speltak)bijdrage in te 
leveren, Daarvoor hoef je niet te wachten tot de copy datum; je kunt 
hem sturen naar voorzitter@scoutingsintvictor.nl. 
 

Volgend jaar wordt een bijzonder jaar; de welpen (en dus ook onze 
Esta’s) bestaan dan 100 jaar. Dat biedt kansen voor leuke activiteiten. 
Overigens biedt bij onze vereniging elk jaar en elke speltak veel 
kansen voor leuke activiteiten. Lees daarover meer in de 
halfjaarplanning achterin de uitgave. 
 

Veel scoutingplezier in 2020 toegewenst! 

De redactie!  
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Vicky’s Babbelbox 
 

Beste Periovic-lezers, zoals met heel 
veel dingen is er een moment van 
komen en een moment van gaan. 
Meer dan 23 jaar geleden ben ik 
begonnen als klein, klein bevertje bij 
onze prachtige vereniging. Toen was 
dat nog met het oude clubhuis, dat 
verschrikkelijk stonk, maar altijd wel 
gezellig was. Tijdens mijn verkennertijd heb ik nog een klein 
handje mogen helpen bij het voorbereiden voor het nieuwe 
clubhuis. In 2007 begon mijn periode als leiding bij de 
verkenners. 

 

Nu, na 12 jaar als kaderlid te hebben geholpen kinderen het 
spel scouting te laten spelen, is het tijd om afscheid te nemen. 
Nu ik wat verder weg woon en drukte in mijn privéleven, merk 
ik dat het moeilijk is om tijd vrij te maken voor scouting. Dat 
betekend niet dat jullie helemaal van mij af zijn, ik zal af en toe 
nog projecten aanpakken om jullie te blijven helpen in 
afgebakende tijdsvakken. 

Ik heb altijd met heel veel plezier op het clubhuis rondgelopen, 
eerst als jeugdlid en later in verschillende kaderfuncties. Ik 
hoop dat onze vereniging mag blijven groeien en veel scouts 
hier mogen blijven genieten van leuke en leerzame 
opkomsten! 

 

En ik zal veel van jullie zeker nog wel zien de komende tijd! 

Groetjes, Koen van der Ham  
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Bevers 
 

Hallo alle grote kinderen, papa’s en 
mama’s! De bevers zijn de afgelopen 
tijd bezig geweest om hun 
kookkunsten te laten zien aan de 
leiding. Hiermee kunnen ze 
uiteindelijk een kookinsigne 
verdienen! 
 
Tijdens de opkomst van Fleur zijn de 
bevers erg creatief bezig geweest. Ze begonnen met het spel 
Mastermind. Hierbij moesten de bevers kaartjes zoeken van 
verschillende kleuren en de goede code proberen te kraken. 

Nadat de bevers hier hard mee bezig 
zijn geweest, hadden ze allemaal de 
code gekraakt. Omdat de bevers zo 
slim waren en alle codes hadden 
gekraakt, gingen we nog een potje 
spelen. Maar dit was niet zomaar een 
potje Mastermind. De bevers hadden 
nu in plaats van verschillende kleuren 
kaartjes, verschillende soorten fruit. 
Door de stukjes fruit op een saté 
prikker te rijgen, moesten ze de code 

kraken. Dit deden ze door telkens de volgorde van het fruit aan 
te passen. Nadat ze deze code gekraakt hadden, mochten de 
bevers het fruit natuurlijk op eten. 

 

Om nog even wat energie kwijt te raken, hebben ze hierna het 
spel knakworst-tikkertje gedaan. Als en bever getikt werd, 
moest hij stil staan als een knakworst en wachten tot dat twee 
andere bevers hem bevrijdden. Dit deden ze door heel hard 
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‘’knakworst!!!’’ te roepen en tegelijkertijd de armen van de 
getikte bever omlaag te duwen. 

Na dit spelletjes was het wel weer 
tijd om iets lekker te eten. De bevers 
kregen allemaal een saté prikker, 
een marshmallow en een 
waxinelichtje. Ze moesten de 
marshmallows boven het 
waxinelichtje roosteren en daarna 
kregen ze een koekje om hem op te 
eten. Dit vonden de bevers 

natuurlijk erg lekker! 

 
Om nog iets meer kennis te krijgen over verschillende soorten 
eten, hebben de bevers het boodschappenspel gespeeld. Hier 
lagen er allemaal verschillende 
soorten eten verspreid door de 
zaal. Wanneer de leiding een 
soort eten riep, bijvoorbeeld 
“TOMATENSOEP!!!”, moesten 
de bevers zo snel als ze konden 
de tomatensoep vinden. De 
bever die dit als laatst vond was 
helaas af. Na dit spel was het 
helaas alweer tijd om naar huis 
te gaan. Maar dit kon natuurlijk 
niet zonder nog een potje 
jagerbal gespeeld te hebben. Na 
een erg spannend potje jagerbal 
was het toch echt tijd om te 
gaan sluiten. 
 
Groetjes de bevers!  
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Bericht van de Ranjan welpen! 
 

In het weekend van 21 september mochten de Ranjanwelpen 
negen nieuwe welpen verwelkomen. Dit gebeurde door hen te 
laten overvliegen. Zaterdagmorgen hebben de welpen drie 
onderdelen klaar gezet voor hen. Als eerste het oude 
traditionele snoephappen in slagroom, water en meel. Daarna 

gingen ze met zijn allen scoutingtwister spelen. Het 
twisterkleed was bedekt met viezigheid waar ze hun handen of 
voeten moesten zetten. Na scoutingtwister gingen ze onder 
het gore zeil door. Als afsluiting eindigden ze met een vla-quiz, 
waarbij ze allemaal onder de vla kwamen te zitten. Vrij snel 
daarna gingen we met onze nieuwe welpen een nachtje over 
houden in ons clubhuis. 

Zaterdagmiddag gingen we door naar het leukste van het 
weekend. We gingen met zijn allen buiten minigolfen bij 
Jurrasic Golf in Gouda. 



 9

 
 

De grote winnaar van de minigolf was Mirte. Na de minigolf 
hebben we lekker binnen in het restaurant wat gedronken. 
Nadat we ons drinken op hadden, gingen we richting clubhuis 
omdat het tijd was voor avondeten. Onze chefkok Baloe had 
voor de hele groep lekkere pasta gemaakt. Dat smaakte 
heerlijk! Nadat het eten gezakt was, gingen we verschillende Ik 
hou van Holland-spelletjes doen. Dat was lachen, gieren, 
brullen. 

 
De volgende ochtend hebben we lekker ontbeten en toen was 
het weer tijd om naar huis te gaan. Het was een supergezellig 
weekend!  
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ESTAPOST 
 

Vanzelfsprekend hebben de Esta’s de afgelopen periode niet 
stil gezeten. Na een onvergetelijk zomerkamp bij Apeldoorn 
hebben wij het seizoen afgetrapt met het overvliegen en 
installeren van nieuwe Esta’s. En nu, zelfs in het koude weer, 
kunnen wij ons prima vermaken! Zo hebben de Esta’s voor Jota 
geoefend met communicaties-pellen, griezelig gefeest tijdens 
halloween en kruidnootjes gebakken ter voorbereiding op de 
komst van Sinterklaas. 

 

Ook niet te vergeten was het Esta nachtje-over wat begin 
November plaatsvond, waarbij we na de intocht van 
Sinterklaas gave spellen gedaan met pijl en boog in het 
gouwebos! ‘S avonds hebben we allemaal kleine mini-games 
gedaan bij het kampvuur. Zondagochtend hebben we 
doormiddel van een heus Casino-spel benodigd-heden 
verzameld om zelf een vuurtje te bouwen! 

 
Op 30 November hebben we samen met de Bevers en 
Ranjanwelpen pietengym gedaan en zijn er twee pieten op 
bezoek geweest. Kortom, de Esta’s hebben zich lekker bezig 
gehouden. Wij zijn heel erg benieuwd wat we verder dit 
seizoen nog gaan beleven! 
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Van het bestuur: Terugblik 
speculaasactie en Scouting Loterij 
Topseller uitreiking 
 

Het is inmiddels een traditie dat we 
met de Scouting in november een 
speculaasverkoop actie hebben. Dit jaar 
is de actie wat verder verschoven naar het einde van de 
maand, om zodoende beter aan te kunnen sluiten met de 
Sinterklaas activiteiten in het land. 

Voordat we een dergelijke actie op touw kunnen zetten, moet 
er eerst een vergunning geregeld worden. Onze secretaris is 
daar inmiddels zeer bedreven in en weet dat goed voor de 
vereniging te regelen. 

In de weken voorafgaand aan de speculaasverkoop komen de 
vrijwilligers van de vereniging in actie. Dit jaar had Balou zich 
aangemeld om hierin het voortouw te nemen. In overleg met 
onze voorzitter zijn alle zake keurig in gang gezet. Denk hierbij 
aan de aanmeldingsbriefjes, de inkopen, het regelen van de 
verschillende looproutes, groepjes maken, etc. 

Op vrijdagavond begint de actie al met het inpakken van de 
speculaas. Ook dit jaar hebben we weer 3200 plakken 
speculaas bij ’t Stoepje ingekocht. De plakken worden keurig 
afgeleverd, maar moeten dan nog wel met twee plakken in een 
zakje gedaan worden, dichtgebonden en voorzien van een SSV 
sticker. Gelukkig is de R/S en de Stam hier zeer bedreven in om 
dit klusje snel en vakkundig te klaren. De speculaas wordt per 
verkoopwijk in dozen ingepakt. 

Op zaterdagochtend hebben we met z’n allen verzameld bij het 
clubhuis. Na de instructies van de voorzitter en Balou kan 
iedereen op pad gaan om de speculaas te gaan verkopen. 
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De verkoop gaat als een trein en de eerste groepjes komen 
voor de middag alweer terug omdat hub speculaas al is 
uitverkocht! 

Tussen de middag eten we met z’n allen een boterham en de 
broodjes knakworst welke door de vereniging zijn geregeld. Dit 
is ook het moment waarop de Topseller van de verkoop van de 
Scouting Loterij loten bekend wordt gemaakt. De loterij is een 
van de andere grote acties welke  we als vereniging uitvoeren. 
De loten zijn rond de zomer verkocht en de uiteindelijke 
trekking vindt in december plaats. Let dus goed op uw loten of 
u wat gewonnen heeft! 

De Topseller met 50 verkochte loten is dit jaar geworden: 
Lisette Welink!! Super goed gedaan Lisette! Je badge en 
waardebon liggen voor je klaar bij de RanjanWelpen leiding. 

Voor de actie willen we graag weer Michael den Ouden 
bedanken voor zijn inzet en activiteiten rondom de actie! 
Helaas kon hij dit jaar niet zelf bij de uitreiking zijn. 

De bevers mogen dan lekker naar huis en de overige leden 
gaan verder met de verkoop van de speculaas in de resterende 
wijken. 

Zo rond drie uur – half vier komt iedereen weer terug naar het 
clubgebouw en kunnen de mooie verhalen van de verkoop 
gedeeld worden. Uiteraard komen er ook nog pakken terug, 
waarbij het niet gelukt is om deze binnen de gegeven tijd te 
kunnen verkopen. Gelukkig zijn dit er niet al te veel. Met de 
overgebleven pakken kunnen we de bewoners van Huize 
Souburgh blij maken, zodat ze wat lekkers bij de koffie hebben. 
Ook hierin draagt de scouting haar steentje bij aan de 
maatschappij. 

Al met al was het een zeer geslaagde dag, waarbij ook het weer 
goed heeft meegezeten. 
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Oh ja, dan nog een puntje wat jullie ongetwijfeld ook graag 
willen weten: De opbrengst. 

De omzet van de speculaasactie 2019 is: € 3.512 (tot nog toe), 
waarmee de netto opbrengst op ongeveer € 1.850 uitkomt, 
hetgeen in lijn ligt met 2018. 

 

Perspectief 3 jaarlijkse financiële doelen en hun doelen in en 
extern 

Scouting maakt gedurende het jaar gebruik van de 
verenigingsbrede acties om de activiteiten van de vereniging te 
ondersteunen. Dit zijn: De Scouting Loterij, de 
Speculaasverkoop en Jantje Beton collecte. 

Over de Speculaasverkoop heb ik bovenstaand reeds het 
nodige beschreven. De gehele opbrengst komt ten goede aan 
onze eigen Vereniging. De vereniging steunt hiermee de 
individuele speltakken en feesten zoals JOTA, maar financiert 
hiermee ook de onderhoud aan het clubgebouw en het 
materiaal. 

Voor de Loten actie is er een andere verdeling. Een deel van de 
opbrengst (€1,- per lot) gaat naar Scouting Nederland, die 
hiermee haar overkoepelende activiteiten, de website, etc. 
bekostigd. Ook gaat er € 1,- naar de speltak zelf die daarmee 
leuke wekelijkse activiteiten kan organiseren, of hiermee een 
extra bijdrage heeft voor haar kamp of bivak. Ten slotte gaat er 
nog € 0,50 per lot naar de vereniging. 

De Jantje Beton actie verloopt als volgt: Voor ieder donatie 
gaat de helft naar Jantje Beton en de helft naar de vereniging. 
De vereniging maakt hierbij een verdeling naar speltak voor 
het aantal dagen dat er door de speltak is gelopen en welke 
deel van de opbrengst er dan naar de speltak gaat. De eerste 
dag is voor de verenging en de overige dagen voor de eigen 
speltak. Het doel is hierbij dat iedereen zoveel mogelijk 
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gestimuleerd wordt om te lopen, zodat er zoveel mogelijk geld 
binnenkomt voor de eigen speltak. 

Jantje Beton zegt hier zelf over: 

Jantje Beton organiseert één keer per jaar een grote collecte. 
Samen met duizenden vrijwilligers halen we zoveel mogelijk 
geld op. Daarvan is de helft voor de clubkas van de 
deelnemende verenigingen, te besteden aan 
jeugdgerelateerde activiteiten en de andere helft voor de 
projecten van Jantje Beton. Zo zorgen we er samen voor dat 
meer kinderen meer kunnen spelen. 

Jantje Beton actie 

In maart 2020 is het weer zover, de Jantje Beton collecte! 

Van 2 tot en met 7 maart zal de landelijke actie gehouden 
worden. Scouting Sint Victor zal net als in  voorgaande jaren op 
dinsdag, woensdag, donderdag de avonden lopen en op 
zaterdag de ochtend. 

Helpt u ons ook mee? Noteer het alvast in de agenda! 

 

Met vriendelijke groet, 

Arthur van Pruissen 

Penningmeester  
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Verkenners 
 

Het scoutingjaar begon zoals gewoonlijk met overvliegen, daarbij 
konden ik en andere verkenners helpen.  Het waren echt hele “leuke” 
onderdelen. Ook hadden wij bij het overvliegen nieuwe leiding, daar 
was ik blij mee want er waren weer nieuwe gezichten. 

 

We hadden daarna het installeren, daarbij was de oude leiding er 
ook. De nieuwe verkenners en nieuwe leiding werden geïnstalleerd 
en onze oude leiding namen afscheid van ons. Het was fijn om 
nieuwe verkenners te krijgen, want onze groep is niet erg groot. 

 

Na vele leuke opkomsten hadden we eindelijk Winterbivak. Het was 
vet koud, maar wel leuk en gezellig. Er waren niet veel verkenners 
mee, dus wij zaten met z’n allen in één tent. Gelukkig zaten wij een 
heel eind bij de leiding vandaan, zodat wij lekker lang herrie konden 
maken. We hebben veel rond het kampvuur gezeten en we zijn ook 
nog wezen zwemmen. We moesten de Battlebus van Fortnite 
repareren, maar we weten nog steeds niet wat er in zit. 

 

Ik heb veel zin in de rest van het jaar, zeker met deze fantastische 
groep en leiding.  

 

   -Taylor Graat  
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Oproep.. we zoeken! 
 

In de Periovic plaatsen we bijna altijd oproepen om hulp en/of 
spullen. Dat zal ook deze keer niet ontbreken. Het resultaat 
delen we graag met jullie; 

- We ontvingen de afgelopen tijd veel THEEDOEKEN en 
HANDDOEKEN; waarvoor dank. Ze blijven altijd welkom. 

- De oproep van Ricardo om opvolging als WEBREDACTEUR te 
organiseren heeft opgeleverd dat Raksha gaat meehelpen 
met het beheer van de site.  

- Al een tijden ontbreekt ACTIVITEITEN COORDINATOR. In 
deze Periovic lazen jullie dat Koen de rol van praktijk-
begeleider heeft overgedragen aan Eric Visser. Koen gaat nu 
op projectbasis voor ons activiteiten begeleiden. 

- Karin heeft deze zomer aangegeven na jaren trouwe dienst 
aan het eind van 2019 te willen stoppen met het beheer 
van het winkeltje. We zijn blij dat we op de afgelopen 
Groepsraad Margo mochten verwelkomen als haar 
opvolger. Jullie gaan Margo dus regelmatig tegenkomen 

- Tijdens de Groepsraad  17 december jl. zijn de 
GEBOUWBEHEERDER, PENNINGMEESTER en VOORZITTER 
voor een termijn van 3 jaar unaniem herbenoemd; dank 
voor het vertrouwen! 

Wat zoeken we nog: 

- We kunnen altijd LEIDING gebruiken, ervaren of niet (voor 
iedereen vanaf 16 jaar is immers begeleiding en opleiding 
beschikbaar). Praat eens met Eric onze groepsbegeleider! 

- We zijn ook op zoek naar ouders die structureel of 
incidenteel de vereniging bestuurlijk willen helpen door 
bijvoorbeeld (een deel van een rol van) op zich te nemen. 
Urgent is de invulling van de rollen van SECRETARIS en 
PRAKTIJKBEGELEIDER.  
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Gidsen 
 

Hoi allemaal!, Wij zijn het nieuwe scoutingjaar weer vol 
enthousiasme gestart. Het begon met overvliegen en natuurlijk 
even kennis maken met de nieuwe gidsen. De eerste 
opkomsten hebben daarom in het teken van samenwerken en 
drama gestaan. We hebben elkaar goed leren kennen en 
vormen een fijne groep. 

Ook zijn we druk bezig geweest met een nieuw insigne: 
buitenleven. We hebben geleerd over sterrenbeelden, recyclen 
en het weer door het doen van allerlei leuke spellen. Het was 
wel nodig om de kennis wat op te halen, want het was ergens 
ver weggestopt. 

Tussendoor zijn we ook nog druk geweest met JOTA. In de 
ochtend zijn een aantal gidsen in een escape room geweest. 
Aan het einde moesten ze hiervoor een code doorgeven via de 
walkie talkie. Helaas is het niet gelukt te ontsnappen. 

In de middag zijn we bezig geweest met een groot spel waarbij 
allemaal verschillende grondstoffen moesten verzamelen in de 
buurt. We waren erg fanatiek en hebben goed ons best gedaan 
zoveel mogelijk te verzamelen. 

In november hebben we met bijna heel de groep speculaas 
verkocht. Super gezellig en natuurlijk ook heel fijn voor de 
vereniging. 

 

Wij gaan een super gezellig jaar tegemoet met zn allen! 
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RS 
 

Hallo beste lezers, Natuurlijk heeft de RS de laatste tijd ook 
niet stil gezeten. Na ons geweldige Wie is de Mol kamp in 
België zijn we dit jaar weer fris en fruitig begonnen. 

We begonnen het nieuwe scouting jaar natuurlijk met het 

overvliegen. Onze 2 nieuwe RS’ers Davey en Bob moesten 
allerlei smerige opdrachten uitvoeren in de vorm van een potje 
Fearpong. Dat is een variant op het spelletje bierpong alleen 
dan zitten er allemaal mystery ingrediënten in de bekertjes 
zoals mayonaise en augurkensap. En om het nog eens extra 
vies te maken zaten er onder die bekertjes ook nog eens 
opdrachten waarbij ze bijvoorbeeld werden ondergespoten 
met ketchup en mayo of waar ze een douche van bruine bonen 
kregen. Het was dus allemaal heel smerig, maar ze hebben het 
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als echte bikkels doorstaan en horen er nu dus ook helemaal 
bij.  

Daarnaast zijn wij ook het hele jaar al bezig geweest met super 
coole opkomsten zoals een halloween opkomst. Waarbij we 
allemaal kleine spellen hebben gedaan waarvan de verliezer uit 
een rare heksenketel moest drinken met ingrediënten zoals 

tomatensap en augurken.  

Of onze kookopkomst waarbij we 3 teams hadden die elk 4€ 
meekregen om een compleet diner te verzorgen met voor, 
hoofd en nagerecht, 

 

We hebben de afgelopen tijd dus zeker niet stil gezeten! 

Dit was het voor nu weer vanuit de RS!  
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Stam 
 

De stam, robuust en belangrijk onderdeel van onze vereniging. 
Helaas dit keer kans voorbij laten gaan om in de Periovic hun 
speltak te profileren, collega scouts te inspireren tot gave 
activiteiten en te enthousiasmeren om ook in de toekomst 
stamlid te worden. 

 

 

Volgende editie wordt dat vast dubbel en dwars recht gezet… 
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Stam + 
 

De Stam+ organiseerde laatst een fantastische Sinterkaasavond 
voor Stamplussers en Stam plus-plussers. (Stam ++-ers zijn heel 
oude actieve leden en heel actieve oud leden). De avond 
bestond uit een spel waarin we elkaar meegebrachte cadeaus 
toespeelden en afroffelden. Deelnemers hadden allen ook een 
scouting-gedicht gemaakt. hierna enkele die we jullie niet 
willen onthouden: 

 

 

KLUSSEN 

Door Sint werd vanuit het verre Spanje vernomen, 

Dat in het clubhuis regelmatig klusjesmannen over de vloer komen. 

Brievenbus plaatsen, verwarming bijvullen, deurbel repareren, 

Smoelenbord ophangen, banken maken en elektriciteit monteren. 

 

Kan ik, als het nodig is, iets aan jullie vragen, 

En wat van het klusplezier aan jullie overdragen? 

Af en toe gezellig in en om het clubhuis klussen, 

Dan zet ik een bakkie koffie ondertussen. 

Lekker hameren, schroeven en boren, 

Als je interesse hebt, laat het me horen. 

Doe wel voorzichtig; tel je vingers alle tien, 

Dan zullen we je volgende keer weer graag heelhuids terug zien. 

Nog een leuke avond maar vergeet niet, 

Niemand kan zo klussen als de klusjespiet. 
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Gedicht… 

 

U kent ze wel die stoere scouts  

Ze doen altijd wel iets fouts 

Vooral bij de 18plus 

Gaat het soms mis dus 

En is het einde iets stouts 

 

Maar om het allemaal braver te maken 

Dacht de stam+ ons te raken 

Organiseerde deze dicht-wedstrijd 

Werd een heerlijk avondje voorbereid 

En moesten de hersens kraken 

 

De opdracht was heel klaar 

Zet een gedicht in elkaar 

Dat gaat over een ding 

In gebruik bij Scouting 

En ‘t moest rijmen, écht waar! 

 

Om dit gedicht te maken 

Liet ik dus m’n hersens kraken 

De gedachten de vrije loop 

Om dus naar ik hoop 

Er zo iets moois van te maken 

Niet met ‘t grootste gemak 

Werd dit gedicht in elkaar geprak 
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De middenstand bezocht 

Cadeau’s gekocht 

En alles gemikt in ene  zak 

 

Met een budget van 2 euro heel 

Heb je natuurlijk niet veel 

Het gaat om het gebaar 

Om gezellig met elkaar 

Te geven ieder zijn deel 

 

Dan ook nog die rare vraag 

Niet echt heel vaag 

Over stoute dromen, misschien nat 

Dat is natuurlijk heel wat 

Wie vertelt dat graag? 

 

Hoe nat  

Ìs nat 

Hoe stout 

Ìs stout 

Wat dacht je wat 

 

Snappen jullie het nog allemaal? 

Zo langzamerhand een heel verhaal 

Over een gezellig avondje met de Sint 

In plaats van dat je je opwindt 

Over rommel in een SSV-zaal 
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Want opruimen gaat bij SSV niet met gemak 

Terwijl we onder ons mooie dak 

In elke prachtige zaal 

Op kunt hangen ons kostbare materiaal 

Als je terugkomt van dat natte bivak 

 

Na dat bivak heel nat 

Niet uitgehangen, makkelijk zat 

Je kunt het natuurlijk hopen 

Maar er valt niet meer mee te knopen 

Sjortouw naar de klote, dus wat? 

 

Dan moet je maken nieuwe touwen 

Waarbij je moet berouwen 

Dat je je spullen niet uithing 

In onze mooie droge omgeving 

En nu aan de slag moet met mannen en vrouwen 

 

Het is dan ook een hele omschakeling 

Dat je al knabbelend aan een krakeling 

Een touw ter hand nemen moet  

Deze keer geen eindsplitsing doet 

Maar een  gewone, genaaide, geknoopte of kruistakeling… 
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Gedicht 

 

Je hebt vast wel op je geweten 

Dat je dit op wilde vreten 

 

Kijk eens naar de andere kant 

Je vindt het ook in het staand want 

 

Sommigen vinden het de kont 

En eten ‘t op, het is gezond 

 

Heren, dames, van ieder geslacht dus 

Noemen ‘t ook wel fallus 

 

Je weet nu vast al was ‘t is 

Zo niet, dan nodig ik je uit: Gis!  

Oh Patrouille kist, oh patrouille 

kist 

wat wordt er veel gemist. 

Al staat de inhoud op een 

materiaal-list 

Wordt er toch regelmatig vergist 

Want voor al je het nog niet wist 

Dit keukengerei is een illusionist 

En het is zojuist beslist 

Wie deze kwijt maakt is terrorist 

Patrouille kist, patrouille kist 

De kaasschaaf wordt vermist 

Matje 

Lekker kamperen, tent op, matje uit een liggen maar. 

Niks niet pompen, deze blaast zichzelf op een luxe exemplaar 

Maar wat blijkt halverwege de nacht ben ik dan toch de sigaar. 

Liggend op de harde grond is dit toch mijn laatste jaar 

Ik neem een luchtbed en wordt een overwinnaar. 
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De Das 

 

De leden van Scouting Sint Victor hebben een grote verscheidenheid, 

De das verbindt alle leden virtueel tot een prachtige eenheid, 

Waar elke speltak een eigen naam of zelfs uniform kleur heeft, 

Is het de das die de vereniging een mooie samenhang geeft, 

 

Kan iemand nog zeggen wanneer die kleurcombinatie is ontstaan? 

Het gebeurde toen Catharina van Siena, Charles de Foucauld en Wapiti zijn 

samengegaan, 

Scouting Sint Victor werd toen de nieuwe naam voor alle groepen in het gebouw, 

Daar hoorde een eigen das bij, en werd gekozen voor twee kleuren blauw. 

 

De reden om te kiezen voor deze kleuren is wellicht nog iemand bekend, 

Laat het gerust weten als jij dat bent of zo iemand kent, 

T’ zou gaaf zijn om de historie achter onze das met iedereen te delen, 

Voor nu waarschijnlijk moeten wij de achtergrond ontvelen, 

 

De das, bestaande uit een ongelijkzijdige driehoek, 

Gemaakt van een stijlvol en praktisch onverwoestbaar stuk edel doek, 

Wordt netjes en meermaals langs de lange zijde omgeslagen, 

Zelfs na jaren zorgvuldig gebruik en wassen, zullen haar kleuren niet vervagen, 

 

Een uniek span van een licht blauwe lap met een donker blauwe rand, 

Vormt die das, zo bijzonder en niet kant en klaar te bestellen in heel Nederland, 

Jaar in jaar uit maken vrijwilligers onze das voor nieuwe en slordige leden, 

Want zonder dit uniform onderdeel kan een Sint Victor lid zich immers niet kleden, 
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Niet zonder trots zal ieder lid die das dus elke opkomst dragen, 

Je ziet ze gelukkig veel, opgerold, met of zonder dasring en op of onder kragen, 

Ja ’t is in noodgevallen toegestaan haar tot mitella te vervormen, 

Verder valt zij als deel van de scoutfit onder strikte gedragscode normen, 

 

Misbruik van dit verenigings-sieraad is niet respectvol en dus een beetje dom, 

Om in stijl te blijven; dat doet de druiloor uiteindelijk wel de das om, 

Dus draag haar respectvol als ware zij het vaandel van een koning, 

De eer en waardering van alle mede Sint Victor leden zijn dan uw beloning. 

-0-0- 

 

 

Halfjaarplanning 
 

In de hal van ons clubhuis een gedetailleerde 
jaarplanning met daarop alle verenigings- en 
speltak activiteiten voor de komende tijd. 
Hieronder de belangrijkste voor de komende 
maanden die je zeker niet mag missen. Meer 
info volgt natuurlijk. Zet ze dat vast in je agenda! 

 

1 februari Grote Scouting Sint Victor Feest 

2-7 februari Jantje Beton collecte 

22 Februari Baden Powell dag 

27 april Koningsdag 

4 mei Doden Herdenking 

19 juli start zomerkampen 


