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Colofon Periovic 
 
PERIOVIC is een periodiek verschijnend contactorgaan van 
SCOUTING SINT VICTOR, te Waddinxveen. 
www.scoutingsintvictor.nl 
Redactie adres: Peuleyen 208, 2742 ES 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: Ferry Zeilstra 
 
GIDSEN meisjes van 11-15 jaar 
 contactpersoon: Sarah de Graaf 
 
VERKENNERS jongens van 11-15 jaar 
 contactpersoon: Koen van der Ham 
 
ROWAN/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 



 3 

Jaargang 30 – nummer 1, februari 2013 
 

Redactief 
 
Hallo allemaal! 
 
Kerst en Sinterklaas is alweer achter de rug. Alle 
scoutinggroepen hebben het nieuwe jaar ingewijd. Er zijn weer 
leuke Kerst en Sinterklaasactiviteiten op het scoutinggebouw 
georganiseerd, er zijn ook groepen die een uitje gehad hebben. 
Dat betekent: genoeg te schrijven voor deze eerste Periovic in 
2013! Heel veel leesplezier allemaal! 
 
Groetjes, de Redactie 
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De pen 
 
Hoi lieve mede-scouts,  
 
Ik ben inmiddels alweer bijna 2,5 jaar leiding bij 
de verkenners, dus misschien wordt het tijd mij eens voor te 
stellen. Hallo, ik ben Jennifer van Wijk. De meeste hebben mij al 
wel eens rond zien lopen op de vrijdagavond of op de 
zaterdagmiddag, aangezien ik al vanaf mijn vijfde jaar op 
scouting zit. Ik ben bij de bevers begonnen en via de kabouters 
en gidsen bij de RS terecht gekomen. Toen ik net bij de RS 
kwam, moest ik van school maatschappelijke stage gaan lopen. 
Dit heb ik gedaan bij de verkenners. Deze groep heb ik 
vervolgens niet meer verlaten. Op vrijdag ben ik altijd met mijn 
beste vrienden en op zaterdag doe ik de jongens een groot plezier 
door opkomsten te maken. Zelf vind ik het leiding zijn helemaal 
leuk en ik geniet er nog steeds van. 
 
Wat school betreft zit ik nu in 6 VWO op het Coenecoop 
College. Ik hoop na dit jaar mijn atheneum diploma op zak te 
hebben en te starten met de Academische Pabo. Dit is een 
combinatie van de Pabo (lerarenopleiding) op het HBO en 
pegagogische wetenschappen aan de universiteit in Leiden. 
Doordat ik leiding ben bij de verkenners ben ik erachter 
gekomen dat werken met kinderen echt 
iets voor mij is en ik hier dus later zeker 
verder mee wil gaan.  
Sinds de jaarwisselingen ben ik naast 
leiding en jeugdlid ook redactie van de 
Periovic samen met Elsemieke. In de 
hoop dat iedereen alles leest ☺. 
 
Hopelijk kennen  jullie mij door dit 
stukje nu iets beter, dan geef ik de pen 
door aan Luuk van Drunen, mijn medeleiding.  
Groetjes Jennifer   
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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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Beverpost! 
 
Hoi allemaal!  
 
In november hadden we de puzzel-opkomst. We 
moesten een parcours rennen om een 
puzzelstukje te winnen. Toen we uiteindelijk alle puzzelstukjes 
hadden begon het puzzelen! We zaten met z’n allen rond de 
puzzel en iedereen hielp om hem op te lossen… en hij was af! 
We hebben een winnaar! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Sinterklaas-opkomst was weer heel gezellig! We zaten met 
z’n allen in de kring te kleuren en opeens hoorden we gebonk op 
de deur… het waren de pieten! Ze strooiden heel veel pepernoten 
en stopten zelfs onze handen helemaal vol. Vervolgens zeiden de 
pieten dat we een quiz gingen doen. We werden ingedeeld in 
teams. In het midden lag een ballon en als je het antwoord wist 
moest je er op gaan zitten totdat hij knapt. We hoorden een hele 
harde knal en… er zat een pepernoot in! Wie de meeste 
pepernoten (dus de meeste goede antwoorden) had, was de 
winnaar. Het was erg spannend, want twee groepjes stonden 
gelijk! Toen heeft piet een extra vraag gesteld en hadden we 
uiteindelijk een winnaar. Alle kinderen kregen cadeautjes en 
mochten de pepernoten gelijk opeten, het waren wel heeeeel veel 
pepernoten dus kreeg iedereen ze mee naar huis om lekker op te 
eten. 
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Op 21 december was het kerst bij de bevers. Iedereen kwam in 
zijn mooiste kleren naar scouting. De tafels waren versierd met 
de, door de kinderen zelf gemaakte, houders voor waxinelichtjes 
en uiteraard gezellige kerstverlichting. Toen iedereen aan tafel 
zat en het kerstkleed mooi versierd was door de kinderen, hebben 
we lekker zitten smullen van de pannenkoeken. Toen alle buikjes 
gevuld waren, hebben we gezellig boven een kerstfilm gekeken. 
Het was een leuke en grappige film. Na de film waren we wel 
allemaal erg moe en gingen we lekker naar huis, om lekker van 
de kerstvakantie te gaan genieten en uiteraard kerst te vieren met 
onze families. 
 
Groetjes van de Bevers. 
	  
	  
	  
	  
	  

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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       De Kabouters 
Hallo allemaal!! 
 
We hebben weer wat leuke opkomsten 
achter de rug, zo hebben we kerst gevierd, 
vuur gemaakt en in de sneeuw gespeeld. 
 
Kerstopkomst 

Met kerst waren wij 
uitgenodigd voor een 
brunch door de enige 
echte Kerstman en zijn 
vrouw. Deze 
uitnodiging kregen wij 
over de post. Daarbij 
inbegrepen zat een 
beschrijving van de elf 
die wij zouden zijn op 

deze brunch. Er was een knutselelf, een boekenelf, een 
monteurelf en nog veel meer. Op de brunch aangekomen kregen 
we te horen dat deze zou bestaan uit verschillende rondes. Elke 
ronde zouden we een nieuwe opdracht krijgen die we moesten 
uitvoeren. Ook werd er door de Kerstman en zij vrouw verteld 
dat de kerstmuts van de Kerstman was gestolen. Hij had ons 
uitgenodigd, omdat wij op de laatste kerstvergadering waren 
geweest. Daar had de Kerstman voor het laatste zijn kerstmuts 
gezien. In elke ronde kregen we steeds meer duidelijkheid over 
wie de dader was.  
Door de verdwijning van de 
kerstmuts van de Kerstman 
veranderde de Kerstman 
gedurende de rondes. Zo 
verdween zijn baard en ook nog 
eens zijn buik! Het gekke was 
dat een paar elfen de Kerstvrouw betrapte met scheerschuim en 
een scheermes in de badkamer. Ook leek ze erg aan te komen. 
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We twijfelden of dit was door 
het eten of dat er toch wat raars 
aan de hand was. Tijdens deze 
rare gebeurtenissen moesten we 
nog steeds onze opdrachten 
vervullen. Zo moest muziekelf 
de groep een kerstlied laten 
zingen. Ging monteurelf de zaal rond op zoek naar dingen om te 
maken en was sportelf opeens heel erg lui geworden. In de 
laatste ronde werd het ons steeds duidelijker wie de kerstmuts 
had gestolen. Dit was namelijk de Kerstvrouw. Zij vond het niet 
eerlijk dat haar man altijd de baas speelde en wilde zich ook 
belangrijk vinden. Ook kwamen we erachter dat de muts een hele 
speciale muts was. Deze zorgde er namelijk voor dat de 
Kerstman de Kerstman was. Hij was namelijk ook een gewone 
elf, maar door de muts werd hij Kerstman. Met een dikke buik, 
baard en een zware stem. Dit verklaarde ook waarom de 
Kerstvrouw opeens zo veranderde. Nadat we haar daarmee 
hadden geconfronteerd bekende ze schuld. Ze had er erge spijt 
van gekregen en wilde graag haar man terug. Uiteindelijk gaf ze 
de muts terug aan haar man. Natuurlijk vergaf hij haar en 
beloofde hij niet altijd zo 
bazig te doen. We hebben 
ons helemaal rond gegeten 
aan al het lekkers wat er op 
tafel stond. En we zijn 
stuiterend naar huis 
gegaan. 
 
Vuur maken  
Zoals al in de vorige 
Periovic stond, gaan de kabouters met de insignes aan de slag. 
Zo zijn we in de 2de opkomst van het nieuwe jaar begonnen met 
het behalen van de vuur insigne. In groepjes van twee hebben we 
eerst uitgetekend hoe we het beste het hout voor het vuur neer 
konden zetten. Daarna hebben we binnen onze torentjes gemaakt.  
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Jingel maakte onze blokjes klein met een super grote hakbijl!  
Toen onze torentjes waren goedgekeurd zijn we naar buiten 
gegaan. 
 
Daar mochten we ze eindelijk aansteken. Bij de meeste groepjes 
is dit gelukt! Zij moeten nog 2 opdrachten vervullen voor hun 
vuur insigne. De andere groepjes waarbij het jammer genoeg niet 
lukte krijgen natuurlijk nog meer kansen om deze insigne te 
behalen.   
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Sneeuwopkomst! 
Afgelopen week hebben de 
Welpen en de Kabouters 
samen een heel leuke opkomst 
gehad! Er lag een hele laag 
sneeuw, daar moest dus goed 
gebruik van gemaakt worden. 
We hadden allemaal onze slee 
mee en we hebben op de 
nieuwe dijk daar veel plezier mee gehad. We hebben met 
sneeuwballen op de leiding gegooid en zijn vaak van de dijk 
afgerold. Met natte kleren en koude handen zijn we na anderhalf 
uur voldaan weer naar binnen gegaan. Daar hebben we met zijn 
26en een potje Hollandse sneeuwpoppen (= Hollandse leeuwen) 
gespeeld. 
 
Groetjes, 
De Kabouters  
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Scoutwoordzoeker! 

 
Zoek de woorden: 
scouting, sintvictor, plezier, samen, lachen, 
kamp, bivak, jantjebeton, bevers, estas, 
kabouters, welpen, gidsen, verkenners, rowan, 
sherpas, stam 
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      De Welpen 
Hallo allemaal, 
  
Hier weer een stukje van de meest geweldige 
groep die op scouting rond loopt, de WELPEN 
natuurlijk! 
We zijn ondertussen alweer een paar weken begonnen met de 
opkomsten en dat is natuurlijk super. Vakantie is leuk maar een 
zaterdag op de scouting met iedereen blijft uiteraard 
onbetaalbaar. 
Verder hebben wij ook voor de vakantie de kerst gevierd met de 
hele groep. Iedereen moest zich verzamelen op het clubhuis in 
zijn mooiste pak en dat is dan ook gelukt. Iedereen kwam in zijn 
mooiste, netste en meest geweldige kledij. 
Toen iedereen uiteindelijk verzameld was, bleek er namens de 
welpen ook nog een aardigheidje voor Lowie en Chill te zijn. Dit 
was namelijk de laatste opkomst die zij zouden gaan draaien bij 
deze groep. Namens Lowie en Chill wilde ik nogmaals alle 
welpen hartelijk bedanken voor de gezellige tijd! ☺ 
 
Daarna begonnen we eindelijk aan het uitje, dit was niet op het 
clubhuis, dus moesten we de auto in naar een onbekende locatie. 
In de tussentijd werd er natuurlijk druk gespeculeerd over wat we 
allemaal konden gaan doen. Gaan we schaatsen? Nee. Gaan we 
dan bowlen? Nee, ook niet. Gaan we dan naar de kerk? 
Misschien een goed idee, maar deze keer niet. 
Uiteindelijk kwamen we aan in Alphen. Al gauw bleek dat we 
met z’n allen naar de bioscoop gingen! 
Maar meteen kwam de volgende vraag, naar welke film gaan we 
dan?  
Uiteindelijk kwamen we er achter door de slimme truc van 
Wessel. Hij kwam erachter door  naar de tijd, dag en 
leeftijdsgrens te kijken en dan bleef er maar één film over en dat 
was: ''De groeten van Mike!''. 
Dit was een verhaal van een jongen die in het ziekenhuis lag 
omdat hij heel erg ziek was geweest. Zijn moeder had ook een 
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probleem, want vergat hem telkens op te halen toen hij naar huis 
mocht. Na een tijdje kwam zij dan toch, maar mocht Mike niet 
meer meenemen van de kinderrechter. Toen ging zij er alles aan 
doen om te zorgen dat dat wel mocht. 
Maar mike had geen zin om hier op te wachten en ging er dan 
ook alles aan doen om zo snel mogelijk naar huis te mogen. Dit 
deed hij dan ook op allemaal verschillende creatieve manieren, 
waaronder met een brief en zelfs door weg te lopen uit het 
ziekenhuis! 
Uiteindelijk kwam alles toch weer goed en mocht hij toch 
eindelijk bij zijn moeder wonen. 
 
Toen de film afgelopen was, vouwde iedereen nog een papieren 
vliegtuigje, want het was natuurlijk wel heel cool om de 
vliegtuigjes door de bioscoop heen te gooien. 
Ondertussen begon iedereen toch ook wel een beetje trek te 
krijgen en waar kan je dan het beste eten met een groep welpen? 
Juist ja, bij de Mac Donalds!!! Tussen de hamburgers en de 
kipnuggets door was er natuurlijk ook nog tijd om in het 
speelparadijs de laatste beetjes energie er uit te spelen. 
Na een geslaagd etentje was het dan toch echt tijd om terug te 
keren naar het clubhuis. En zo druk als iedereen op de heenweg 
was, zo rustig waren 
we op de terugweg. 
Toen we uiteindelijk 
terug kwamen op het 
clubhuis, hebben we 
nog een 
kerstpresentje 
gekregen en was het 
toch echt tijd om 
iedereen een goede 
vakantie te wensen!	   
  
Dan rest mij alleen nog: de groeten van de Welpen!!! 
Tot de volgende keer! 
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Jantje Beton komt weer langs bij je! 
 

 
 
 
Begin maart is het weer zover: de Jantje Beton collecte. Voor de 
Verkenners, Gidsen, R/S en Stam is het een jaarlijks ritueel. En 
zeker niet voor niets. Jantje Beton brengt altijd veel geld op voor 
ons. Geld dat we goed kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld voor de 
aanschaf van een nieuwe tent en lampen in de grote zalen. Maar 
dan moeten er wel veel mensen thuis zijn. En gul geven. 
Hopelijk lukt het weer dit jaar! 
 
Wij lopen weer op 3 avonden namelijk: 
DINSDAG 5 MAART / WOENSDAG 6 MAART / 
DONDERDAG 7 MAART. 
Alle avonden beginnen we om 18.00 uur met lopen en streven 
ernaar om 20.30 uur weer op het clubhuis terug te zijn, dus zorg 
dat je er op tijd bent. Als je meerdere avonden kunt en wilt lopen 
mag dat natuurlijk gerust. Vul dat op het inleverstrookje in. Je 
bent niet de enige dit dat doet. Zo wordt de opbrengst alleen 
maar groter. 
We willen graag het record van 2004 en 2010 graag verbreken. 
Jij kan daarbij helpen! 
 
Het is wel de bedoeling dat jullie allemaal je DAS meeneemt om 
deze zichtbaar over je jas kan dragen. 
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Een goede opbrengst is ook zeker niet mogelijk zonder de hulp 
van vele ouders. Zonder U hulp is niet mogelijk om alle groepen 
een goede begeleiding te geven. Ook u kunt u aanmelden via het 
strookje wat uw Scouts in februari mee naar huis krijgt. Graag 
volledig invullen en weer inleveren bij de leiding 
 
Alvast Bedankt voor jullie medewerking. 
 
Namens Jantje ligt er weer en cadeautje voor jullie klaar! 
 

 
Met vriendelijke groeten, 
 
Angela Verweij (secretaris Stichtingsbestuur) 
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        De Gidsen 
 
Hallo allemaal! 
 
Om het jaar 2012 leuk en gezellig af te sluiten, 
hebben wij bij de gidsen natuurlijk niet stil gezeten! Op zaterdag 
22 december moesten de gidsen op het clubhuis verzamelen, wat 
de meiden vooral heel leuk vonden was dat ze in hun eigen outfit 
naar scouting konden komen; het uniform mocht vandaag lekker 

in de kast blijven hangen, want 
het was vandaag Kerstopkomst! 
Nu was het nog wel even 
spannend.. want wat gingen we 
doen vandaag?! 
Behalve de gidsen moesten er 
ook nog papa’s en mama’s 

verzamelen, die mochten ons namelijk naar de plaats van 
bestemming brengen. 
 
Op de parkeerplaats van de bestemming, werd het al snel 
duidelijk wat we gingen doen. Jaja, wij gingen met de gidsen 
kerstbowlen in Zoetermeer! 
We weten allemaal dat je met bowlen je naam moet intoetsen 
voor het schermpje van de baan waar je gaat gooien, dit deed de 
baliemedewerkster voor ons. Scheelde een hoop tijd. Maartje 
mocht blijkbaar niet mee doen van die vrouw, maar we hadden 
vandaag wel een nieuwe gids erbij!  Noortje!  ( of luc heeft een 
slecht handschrift.. of de 
baliemedewerkster had haar 
bril thuis laten liggen.. ) 
Na die heerlijk fris ruikende 
schoenen aangetrokken te 
hebben, kon het feest beginnen 
hoor, anderhalf uur konden we 
ons best doen om al die kegels 
om te gooien. Voor de een 
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ging het wat makkelijker dan bij de ander: zo ging Vivian in het 
begin al heel goed, maar eindigde uiteindelijk minder dan 
verwacht. Sommige waren bijvoorbeeld ook heel goed in 
horizontale streepjes te gooien, dat blijft natuurlijk ook nog een 
knap kunstje! We noemen geen namen.. Na 2 rondjes minimaal 
te hebben kunnen gespeeld, mochten die schoenen weer uit. 
En de ophaal papa’s en mama’s stonden weer klaar om ons weer 
naar het clubhuis te brengen! 
 
Op het clubhuis aangekomen 
moesten de meiden nog heel 
eventjes in de hal wachten.. zo 
kon de leiding de laatste hand 
leggen aan de voorbereidingen 
van het eten. Zodra de gidsen de 
zaal in mochten zagen ze al snel 
dat we een echte kerstmaaltijd hadden, die ze zelf nog mochten  
bereiden: we gingen gourmetten! Mmmjammie! Al snel rook de 
gidsenzaal naar heerlijke stukjes vlees. Nadat alle vleesschalen 
op waren en al het stokbrood, kregen we nog een dessert. We 
kregen allemaal 2 bakjes, 1 met heerlijke aardbeienkwarktaart 
gedecoreerd met meringue en 1 met kerstvanillevla met 
hagelslag en vergezochte kerstboompjes en kerststerren.  
 
Na een middagje plezier en ‘s avonds ons buikje helemaal vol te 
hebben gegeten was het alweer zover: de laatste opkomst van 
2012 was ten einde gekomen. De gidsen kregen van de leiding 
nog een klein kerstboompresentje met een kerstgroet en dan was 
het toch echt het einde van de dag!  
De leiding wil de gidsen nog bedanken voor een heel leuk 
gezellig jaar en wij hopen en dat 2013 weer net zo’n jaar mag 
worden! We gaan er in ieder geval erg ons best voor doen! 
 
Groetjes en tot de volgende Periovic! 
De Gidsen 
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De Verkenners 
 
Beste allemaal, 
 
Ook dit jaar hebben de verkenners het jaar weer 
in stijl afgesloten! 
 
Kerstopkomst 
Net voor de kerst zijn we met z’n allen glow in the dark golf 
gaan spelen in Scheveningen. De verkenners hadden allemaal 
hun netste witte overhemd aangetrokken om er zo flitsend 
mogelijk uit te zien. Nadat de hele groep compleet was 
vertrokken we richting Scheveningen. Eenmaal daar 
aangekomen, konden we na een korte uitleg beginnen. De teams 
werden gemaakt en zelfs de vaders die hadden gereden deden 
mee!   Het doel was om zo snel mogelijk alle holes te doen in zo 
min mogelijk slagen. Op de banen waren moeilijke obstakels 
waar vooral sommige leiding het erg lastig mee hadden. Er 
werden meer ballen uit de baan geschoten dan in de holes. Het 
leuke aan deze midgetgolf baan was dat alle witte kleding 
oplichtte in het donker! Dit leverde ook de nodige leuke foto’s 
op. 
 
Na de glow in the dark golf gingen we weer richting 
Waddinxveen. Eenmaal aangekomen op het clubhuis werden de 
verkenners in patrouilles opgedeeld. Iedere patrouille ging een 
klein gerechtje maken. Aan het einde van de avond hadden we 
een aantal heerlijke 
zelfgemaakte 
gerechtjes. Het menu 
bestond onder andere 
uit: kleine 
gehaktballetjes, 
worstenbroodjes, 
gevulde eieren, mini 
saté en appelflappen. 
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Toen alle gerechtjes klaar waren konden we beginnen aan een 
gezellig kerstdiner. Nadat we klaar waren met ons met kaarslicht 
verlichte diner hebben we met z’n allen onze kookspullen weer 
opgeruimd. Nadat het clubhuis weer bijna spik en span was 
sloten wij de avond af met voor iedere verkenner een leuke 
kerstkaart van de leiding. Al met al een gezellige kerstopkomst! 
 
Nieuwjaarsopkomst 
We hebben ook deze keer 
het nieuwe jaar weer 
gezellig ingeluid met een 
gezamenlijke 
nieuwjaarsopkomst met de 
gidsen. De hele opkomst 
stond in het teken van 
rivaliteit en samenwerken. 
De opkomst bestond namelijk uit een piramidecompetitie. Het 
stel dat de meeste punten bij elkaar kon verzamelen zou de 
opkomst winnen en een knallende prijs in ontvangst mogen 
nemen. We begonnen de competitie met twee gezelschapsspellen 
namelijk Weerwolven en De Grote Dalmuti. Met deze spellen 
konden de verkenners en gidsen punten verdienen die later 
werden opgeteld bij de rest van de punten.  

 
Na deze twee grote 
spellen gingen we over 
op meerdere kleine 
spelletjes. De duo’s 
mochten elkaar uitdagen 
en uit een pannetje een 
spelletje grabbelen. 
Degene die het 
desbetreffende spelletje 
won mocht  een 

trappetje omhoog klimmen op de piramide. Alle spelletjes waren 
natuurlijk in het teken van oud en nieuw! We hadden onder 
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andere de volgende spelletjes; appelflap overgooien (waarbij er 
met een frisbee (appelflap) zo vaak mogelijk overgegooid moest 
worden), kerstboom werpen ( waarbij de we een paal 
(kerstboom) zover mogelijk weg moesten slingeren), kerstballen 
gooien (hierbij moesten twee tennisballen (kerstballen) in een 
teiltje gegooid worden), vlam in de oliebollen pan (hierbij 
moesten de 
verkenners en gidsen 
zolang mogelijk een 
pan met water hoog 
houden en rondlopen 
terwijl zij heel hard 
‘Brand! Brand!’ 
moesten 
schreeuwen) en nog 
veel meer leuke 
spelletjes. Als klap op de vuurpijl hadden we ook nog het grote 
ratelband-imitatie-spel, hierbij moesten de verkenners en gidsen 
zolang mogelijk ‘pang pang pang’ roepen terwijl zij in de rondte 
renden en degene die dat het langste volhield met één adem teug 
had gewonnen.   
 
Aan het einde van de opkomst werden de punten uitermate 
zorgvuldig geteld en werden de winnaars bekend gemaakt. De 
winnaars kregen een fles echte Jip en Janneke champagne als 
prijs! 
 
Dit was het stukje van de verkenners 
alweer, tot de volgende keer! 
 
Groetjes de verkenners. 
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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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                  Een groet van de RS! 
 
 
Beste scouts, 
 
Zoals elk jaar hebben we in 2012 ook 
weer kerst gevierd met de RS! Hier 
zit natuurlijk altijd een grote 
voorbereiding aan vast. Ik (Arend) 
zat samen met een paar anderen van 
de RS in de organisatie. 
 
Een uitje organiseren was het eerste 
dat bij ons op kwam, maar al snel 
bleek dat met z’n allen eten veel gezelliger was! Daarom 
besloten we om te gaan gourmetten. Er werden boodschappen 
gedaan, de zaal werd versierd in de kerstsfeer, de tafels werden 
gedekt, gourmetstellen werden verzameld en alles werd 
klaargezet. Al met al een goede voorbereiding!  
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Dezelfde avond moesten de groentes nog worden gesneden, maar 
dat was al snel gedaan. We zaten aan drie tafels, allemaal netjes 
gekleed. De dames hadden een jurkje of colbertje aan en de 
heren een blouse of pak. Na een super gezellig etentje met veel 
vees, verliep het opruimen natuurlijk niet zonder een 
theedoekengevecht!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We sloten de avond af met een leuke kerstfilm: “Bad Santa”. Hij 
was wel wat apart maar erg grappig! Al met al is het een super 
gezellige avond geworden en we hebben 
nu alweer zin in volgend jaar! 
 
Onze volgende bijzonderheid is het 
bivak! We gaan het weekend van 9 
maart, dus in de volgende Periovic lezen 
jullie hierover. We hebben er nu al erg 
veel zin in en we kunnen niet wachten! 
 
Tot de volgende keer in de Periovic! 
De RS. 
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Kleurpret  
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