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Colofon 
 

Bevers: Jongens en meisjes van 4,5 t/m 7 jaar, vrijdagavond 18:30 – 20:00 
Contactpersoon: Stanley (+31610983479) 
Bevers@scoutingsintvictor.nl 
 
Esta’s: Jongens en meisjes van 7 t/m 11 jaar, vrijdagavond 18:30 – 20:30 
Contactpersoon: Mor (+31621484000) 
Estas@scoutingsintvictor.nl	
 
Welpen: Jongens van 7 t/m 11 jaar, zaterdagochtend 10:00 – 12:00 
Contactpersoon: Oe (+31628136745) 
Welpen@scoutingsintvictor.nl	
 
Kabouters: Meisjes van 7 t/m 11 jaar, zaterdagochtend 10:00 – 12:00 
Contactpersoon: Ikki (+3165893742) 
Kabouters@scoutingsintvictor.nl 
 
Verkenners: Jongens van 11 t/m 15 jaar, zaterdagmiddag 14:00 – 17:00 
Contactpersoon: Jennifer (+31646450739) 
Verkenners@scoutingsintvictor.nl	

 
Gidsen: Meisjes van 11 t/m 15 jaar, zaterdagmiddag 14:00 – 17:00 
Contactpersoon: Jamie 
Gidsen@scoutingsintvictor.nl	
 
R/S: Jongens en meisjes van 15 t/m 18 jaar, vrijdagavond 20:00 – 23:30 
Contactpersoon: Katinka (+31629197215)	
	 	



3	
	

Hallo allemaal, 
voor jullie zien jullie een gloednieuwe Periovic! Iedereen heeft vast 

goede voornemens gemaakt voor 2017, zo ook scouting Sint Victor. 
Een van de goede voornemens is het heropstarten van de Periovic. 

De verhalen van de speltakken over kerst en oud en nieuw zijn in dit 
nummer verwerkt. Er worden oude rubrieken gecombineerd met 

nieuwe rubrieken om jullie een klein beetje een beeld te geven wat er 
gebeurt binnen scouting.  

Veel leesplezier! 
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Scoutingfavorieten 
 

Naam: Raksha 
Leeftijd: 16 jaar 
Woonplaats: Waddinxveen 
 
 
Scoutingloopbaan: Toen ik net 6 was ben ik 
begonnen bij de bevers. Na de esta's en de gidsen 
ben ik ondertussen bij de RS beland. Naast de RS 

ben ik ook kabouterleiding voor mijn eerste jaar nu. 
 
Lekkerste kampeten: Ik vind het altijd leuk dat je op kamp hele andere 
dingen eet dan thuis. Op gidsenkamp mochten we altijd een dag zelf iets 
uitkiezen, ik heb toen een keer wraps gemaakt met mijn ronde, die waren heel 
lekker! 
 
Beste kampvuurhit: Julia!! 
 
Het ultieme scoutinggevoel: Dat moment dat je in de auto zit na een heel 
druk kamp. Alle moeheid van heel de week komt over je heen terwijl je oren 
tuten. Als je dan thuis op de bank ploft, mis je na je douche en het bijslapen de 
gezelligheid toch wel. 
 
Leukste scoutingherinnering: Mijn eerste spooktocht bij de esta's. 
Zenuwachtig en ook een beetje bang volgden we het spoor naar een 
gehypnotiseerde deelnemer van de Olympische Spelen. We vonden hem 
schuimbekkend en al in een kring van waxinelichtjes, gelukkig hebben we hem 
kunnen genezen en kwam alles goed. 
 
Grootste blunder / domste actie: Afgelopen zomer waren wij op 
jubileumkamp met heel de scouting. In de kampvuurkuil hadden we een plaag 
van naaktslakken. Op een avond voelde ik iets nats en plakkerigs over mijn 
been kruipen. Ik was er op eentje gaan zitten. 
 
Tent of clubhuis: Toch wel een clubhuis. 
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Woordje van het bestuur 
 

Beste leden en ouders, 

Afgelopen jaar is er heel hard gewerkt om het bestuur weer voltallig te krijgen 
en het aantal leden te laten groeien. Dit is niet over één nacht ijs gegaan en 
heeft de nodige hoofdbrekens gekost. Mede daarom was het voor het bestuur 
ook erg leuk om bij het jubileumkamp aanwezig te zijn en alle vrijwilligers in 
actie te zien. Wij hebben hier enorm van genoten en het heeft ons nieuwe 
energie gegeven om weer door te pakken. 

De conclusie is dat scouting voor jong en oud geweldig is en dat we er met 
elkaar een fantastische tijd hebben. 

Tijdens het 70-jarig bestaan hebben we een actie gehad “de uitdaging”. De 
activiteiten commissie heeft dit geweldig georganiseerd en die middag hadden 
we ongeveer 100 kinderen over de vloer. Hier zijn weer nieuwe leden uit 
gekomen en ook het opnieuw opstarten van de kabouter-, en bevergroep heeft 
onze vereniging een flinke boost gegeven.  

Ons bestuur kan zich gelukkig prijzen met een nieuwe voorzitter, een 
activiteitencommissie en een nieuwe gebouwbeheerder. Ook hebben we een 
moeder die ons winkeltje runt.  

Waar we nu mee aan de gang gaan is onze praktijkbegeleider. Tijdens de 
algemene bestuursvergadering is Koen van der Ham gekozen tot 
praktijkbegeleider. Hij heeft inmiddels een training gevolgd en gaat erop toezien 
dat de leiding goede opkomsten maakt en dat het inhoudelijk klopt wat zij 
doen. In combinatie met de groepsbegeleiders kunnen zij de leiding goed 
ondersteunen en al hun vragen beantwoorden, problemen oplossen en het 
voor de leden zo leuk en aantrekkelijk mogelijk maken. Dit allemaal volgens de 
regels van Scouting Nederland. Via de regio scouting komt er weer controle op 
Koen zodat alles echt goed verloopt. 

Zo ziet u maar. Achter de schermen gebeurt er heel veel. En ook hier geldt: 
veel handen maken licht werk! 

Groeten vanuit het bestuur 

Angela Boom 

Groepsbegeleiding 
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Oproep! 
 
Wij zoeken voor ons gezellige verenigingsbestuur een secretaris M/V 

Wij vergaderen ongeveer 1 keer in de 6 weken. 

Wij zoeken iemand die zich in wil zetten voor onze gezellige vereniging. Je 
taken zijn het aanvragen van vergunningen, het bijhouden van in en uitgaande 
post, maken van notulen van de vergaderingen e.d. 

Heb je vragen bel naar onze voorzitter Peter Verbaas tel 06-10985193 of 
penningmeester Arthur van Pruissen tel 06-14629967 

Vergoeding: een hoop lol, dankbaarheid en leuke uurtjes binnen de club! 

Wie wil dat nou niet…….. 
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Bevers 
 
Nachtje-over 
We hebben laatst een leuk nachtje-over gehad! 
Als begin van het nachtje-over zijn we met de 
bus naar Monkey Town in Gouda geweest. Hier 
konden we lekker klimmen, spelen en druk doen 
met elkaar. Na het spelen zijn we teruggegaan 
naar het clubhuis en hebben we patat van de 
tafel gegeten. In de avond hebben we de film 
‘Hoe Tem Je Een Draak’ gekeken en na de film 
gingen we allemaal naar bed, nadat Noa (een 
leiding) ons een verhaal had voorgelezen! 
Toen we wakker werden waren er allemaal 
cadeautjes voor ons want Sinterklaas was langs gekomen! Zodra iedereen 
wakker was mochten we pas de cadeautjes uitpakken en hadden alle jongens 
een mega toffe auto en de meisjes een super gaaf stafje! Nadat we alles hadden 
opgeruimd aan cadeaupapier zijn we lekker gaan ontbijten en hebben we nog 
een aantal spellen gedaan, maar toen was het alweer 15:00 uur en werden we 
weer opgehaald door de papa’s en/of mama’s. Het was een super weekend!  
 
Sinterklaas  
Ook hebben we Sinterklaas gevierd met de bevers! Eerst kwamen er 2 pieten 
die met ons gingen apenkooien, natuurlijk was dat superleuk met de pieten! En 
toen ineens uit het niets zomaar stond Sinterklaas in de zaal. Iedereen heeft 
toen een leuk cadeautje gekregen en een handje kruidnootjes lekker opgegeten. 
Maar net zoals elk jaar, heeft de Sint ook zijn adresjes waar hij langs moet dus 
kon hij niet lang blijven. 
 
Veel knuffels en een groet van de Bevers      
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Esta's 
 
Hallo beste lezer! 
 
Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen, maar de Esta's zijn al flink in de 
weer! Na een groot kerstspel met hapjes, drankjes en zelfs cadeautjes, zijn wij 
na de kerstvakantie weer helemaal klaar om te knallen. Op zaterdag 11 februari 
hebben we een supercool Après Ski evenement, waar we leuke 
knutselprojecten voor hebben gemaakt, om het clubhuis helemaal in stijl aan te 
kleden. De Esta's hebben met sokken en rijst leuke kleine sneeuwpoppen 
gemaakt, helemaal in het Après Ski thema. Ook zijn we bezig met het opleiden 
van onze Esta's tot echte leiding. De laatstejaars Esta’s mogen om de beurt in 
groepjes één vrijdagavond van Hathi, Kaa, Mor, Mowgli en Tabaqui de leiding 
overnemen en een opkomst verzinnen en leiden. Vrijdag 20 januari was het de 
beurt aan Bente en Jinte, die de Esta’s flink uit hebben geput met allerlei spellen 
zoals jagerbal, trefbal, Hollandse leeuwen en Kapitein op het schip. Daarnaast 
gaan we binnenkort verder met het behalen van de insignes, waar wij in 
november al mee waren begonnen, namelijk met het kunstenaarsinsigne! De 
Esta’s hoeven zich de komende maanden dus niet te vervelen, want er is nog 
genoeg te beleven in het verre Estaland! 

 
Groetjes van alle Esta’s!  
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Welpen 
De Welpen hebben de afgelopen maanden flink wat spannende avonturen 
beleefd, we laten onze stoere jongens graag zelf aan het woord om het leven in 
de jungle van de afgelopen tijd samen te vatten!  
 
Stijn  
De avonturen op het ijs  
Met de Welpen gingen we naar een 
schaatsbaan in Zoetermeer, naast de 
schaatsbaan stond een circus met lama’s. 
Toen we binnen waren moesten we ons 
omkleden. Toen we op het ijs waren had je 
ook een soort van stoel die je kan 
vasthouden, maar dan van ijzer. De 
schaatsbaan was van kunstijs. Sommigen 
vonden schaatsen nog lastig, maar leuk 
vonden we het allemaal!  

 
Florian  
Kyran ging schaatsen en hij viel op het ijs. Toen 
kwam Bagheera en Kyran vroeg: “Wil je me 
helpen?” En toen viel Bagheera ook en dat gebeurde 
bij iedereen en toen was iedereen op het ijs!  
 
 

Luc  
Après Ski knutselen was superleuk!  
 
En nu een raadseltje:  
Welp en Welpenleiding zitten in een boot. Welp valt eruit, wie zit er nog in de 
boot?  
(Antwoord is te lezen in de volgende Periovic.) 
 
Een mop:  
Een welp loopt met Malchi over straat, ziet een welp een briefje van 50 liggen. 
Zegt de welp: “Kijk een briefje van 50!”. Zegt Malchi: alles wat op de grond ligt 
mag je niet oprapen! Valt Malchi. Opeens zegt hij kun 
je me helpen? Zegt de welp: alles wat op de grond 
ligt mag je niet oprapen hoor! 
 
Groetjes de Welpen 
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Kabouters 
	
Hoi allemaal,  
We zijn pas net begonnen met de kabouters, 
maar dit halfjaar hebben we al een hoop 
gedaan. 
Als eerste activiteit zijn we gezellig bij de 
intocht van Sinterklaas gaan kijken. We 
hebben veel bekenden gezien en mochten 
allemaal op de foto met de pieten. Sint gaf ons 
zelfs nog een hand!  
 
Het weekend van 26 november hebben we ons eerste nachtje over gehad. We 
zijn ’s ochtends naar scouting Moordrecht gegaan om daar met de regio 
Sinterklaas te vieren. Toen we terug kwamen zijn we met z’n allen naar de 
supermarkt gelopen om de boodschappen voor het avondeten en ’s avonds te 

doen. Terwijl de leiding pannenkoeken aan het bakken 
was, hebben wij de film Junglebook gekeken. Woeps was 
zo moe, dat ze even in slaap viel tijdens de film! De 
kabouters waren nog niet moe en zijn heel laat 
opgebleven. ’s Nachts hebben ze zelfs zwarte Piet zien 
langskomen. De volgende ochtend hadden we nog 
energie over en na het ontbijt hebben we nog Twister 
en heeel veel potjes Belgisch verstoppertje gedaan. Na 
de lunch zijn we moe maar voldaan naar huis 
vertrokken. 
 

Met Kerst hebben we ook een heel leuk uitje gehad. Eerst hebben we met 
gebruncht, iedereen had iets lekkers meegenomen. Toen onze buiken helemaal 
gevuld waren, zijn we naar Monkeytown geweest. Na lekker meezingen in de 
auto, hebben we snel onze schoenen uitgetrokken en zijn we 
gaan klimmen. Er was een hele steile tijgerglijbaan, waar we 
met z’n alle tegelijk van afgingen. We kregen natuurlijk wel 
dorst van al dat spelen, dus namen we een korte drinkpauze. 
We hadden ook nog wat eten mee wat over was van de 
brunch. Daarna zijn we nog even gaan spelen en toen moesten 
we jammer genoeg weer naar huis.  
 
Groetjes van de kabouters! 
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Verkenners 
Wat een bikkels 
Vaderzoonbivak, Het semi jaarlijks vaderzoonbivak was 
een groot succes. Het bivak stond in het teken van het 
zeer actuele supermarkten drama dat zich afspeelde in 
Waddinxveen. De patrouilles werden aangewezen om 
elk een supermarkt te vertegenwoordigen. De 
supermarkten gingen de strijd aan om op zondag open 
te mogen zijn. Samen met de vaders was het absoluut genieten van de sfeer.   
 
Jubileumkamp 
Het hoogte punt van het gehele jaar. Om het 70-jarig bestaan van Scouting Sint Victor te 
vieren gingen we samen met alle andere speltakken op kamp. Naast de gezamenlijke spellen 
hebben we ook onze eigen activiteiten gehad. We hebben boog geschoten en boeren 
spelletjes gedaan wat allemaal erg in de smaak viel. Uiteindelijk liep het uit tot een hevige 
competitie armpje drukken. Uiteraard hebben we ons de rest van de week nog prima 
vermaakt met spelen op het kampterrein zelf. 
 
Winterbivak 
Het winterbivak was allesbehalve afzien. Het bivak stond in het teken van TREKKER, een 
veel gehoorde kreet tijdens het zomerkamp. We hebben zoveel mogelijk actieve spellen 
gedaan om warm te blijven en hadden een echte speelgoed trekker mee die vaak een deel 
uitmaakte van het spel. 
 
Wekelijkse opkomsten 
Het verkenner jaar zat vol met leuke en leerzame 
opkomsten. We hebben een bezoek gebracht aan de 
brandweerkazerne en hebben geleerd hoe je veilig 
vuur kan stoken. Met deze kennis hebben we later in 
het jaar onze zelfgemaakte pizzaovens gebouwd en 
van ovenheerlijke pizza genoten. We zijn voor het 
kerstuitje naar het trampolinepark geweest en ons 
volledig uitgeleefd. Om het jaar af te sluiten hebben 
we alle gebeurtenissen leuk en minder leuk op een 
rijtje gezet en hebben we mee geholpen aan de 
voorbereidingen voor het aankomend après-ski feest, met onze zelf gemaakte ski’s. 
Groetjes de Verkenners 
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Gidsen 
 
Sinterklaas nachtje-over 
Met Sinterklaas hebben we lootjes getrokken en 
iedereen moest cadeautjes kopen voor elkaar. 
Aangekomen op het clubhuis hebben we eerst een 
supergezellige opkomst gehad. Net voor het einde 
van de opkomst zouden we alle cadeautjes gaan 
uitpakken, maar ineens waren de cadeautjes 
verdwenen. We hebben heel het clubhuis 
onderzocht, want de cadeautjes konden natuurlijk 
niet zomaar weg zijn. Helaas hebben we niks 
gevonden na onze lange zoektocht. In plaats daarvan vonden we wel een hoop puzzels en 
raadsel. Elke keer als we er een raadsel oploste, kregen we een hint waar de cadeautjes 
waren. We kregen hints zoals een kikker en een zwemband. Na alles te hebben opgelost 
waren we erachter waar de cadeautjes waren; het Tikibad! Maar helaas, de opkomst was 
voorbij dus hoe zouden we naar het Tikibad moeten? Toen vertelde de leiding dat we in het 
invalidentoilet moesten kijken en daar lagen allemaal spullen van ons! Blijkbaar hadden we 
een verassingsnachtje-over. We pakte snel onze zwemspullen en gingen naar het Tikibad. 

Na een gezellige avond te hebben gezwommen gingen we 
terug naar het clubhuis, want ook in het Tikibad waren de 
cadeautjes niet. We gingen lekker slapen en zouden de 
volgende dag wel gaan bedenken hoe we de cadeautjes terug 
zouden krijgen. 

De volgende ochtend kregen we een tip dat de cadeautjes 
waren verstopt in een zwarte leiding-auto. We gingen elke 
auto van de leiding na en kwamen erachter dat de cadeautjes 
in de auto van Caitlin waren verstopt! Gelukkig kwam zij net 
aanrijden en zijn we snel de cadeautjes gaan uitpakken. Toen 
iedereen zijn cadeau had uitgepakt gingen we nog lunchen 
waarna we weer lekker naar huis gingen. Het was een 
gezellig weekendje! 

Kerst 
De opkomst voor de kerstvakantie hebben we kerst gevierd 
met elkaar. We werden een paar weken van tevoren ingedeeld 
in kleine groepjes om iets lekkers te maken voor het 
kerstdiner. Het ene groepje mocht iets lekkers maken als 
voorgerecht, het andere groepje weer het nagerecht enz. De 
dag dat we kerst gingen vieren hebben we eerst met z’n allen 
een film gekeken. Nadat deze was afgelopen zijn we aan ons 
kerstdiner gaan zitten en hebben we lekker gegeten. Net 
voordat we naar huis gingen, wensten we elkaar een fijne 
vakantie en feestdagen toe. 

Liefs de Gidsen  
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RS 
 
Hee hoi, 
Met de RS hebben we voor de kerst heerlijk gegourmet met z’n allen. Toen we 
allemaal op het clubhuis waren verzameld konden we beginnen met alles 
voorbereiden en klaarzetten. Toen alle gourmetstellen geïnstalleerd waren kon 
het feest beginnen.  
 
Er werd heel wat vlees en groente soorten omgedraaid. Maar toen liepen we 
tegen een probleem aan, een van de gourmet stellen nam te veel stroom dus 
sloegen de stoppen steeds door. Toen onze hulpbegeleiding Jennifer al voor de 
6e keer naar de stoppenkast liep had ze het wel gehad en startte ze een 
grootschalig onderzoek naar welke gourmetplaat het was. Het bleek de 
allergrootste gourmetplaat te ze zijn, nu dit bekend was kon hulpbegeleiding 
Jennifer de stoppenkastlast overdragen aan iemand anders en kon zij ook 
heerlijk gourmetten. 
 
Nadat we allemaal heerlijk hadden gegeten, hebben we de avond afgesloten in 
ons hok waar we uitgebreid konden uitbuiken.  
 
Groetjes de RS  
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De après ski party! 
	
Zaterdag 11 feb. is het zover; we gaan met z’n allen feesten in en om het 
clubhuis. 
 
De activiteitencommissie is al maanden bezig met plannen maken, spullen 
regelen en inkopen doen. 
De speltakken hebben een opkomst besteed aan het maken van winterse 
knutsels. 
In de week voorafgaand aan het feest wordt het clubhuis aangekleed in 
Oostenrijkse stijl. 
 
Van 17 u. tot 20 u. zijn alle leden en fam. en vriendjes/vriendinnetjes welkom 
om te genieten van hapjes en drankjes zoals glühwein, warme chocomelk, 
apfelstrudel, broodje worst en nog veel meer. 
Verder zijn er sneeuwzekere activiteiten te doen en kan je ook nog leuke 
prijzen winnen. 
 
Kom, met je familie, in je mooiste Oostenrijkse of winterse  
outfit. Wie weet kiezen jullie als mooist geklede familie en winnen jullie hier 
iets mee. 
Om 20 u. zwaaien we op een ludieke, winterse wijze de jongste speltakken uit. 
(bevers, welpen en kabouters) 
 
Na 20 u. gaat het feest nog door tot in de kleine uurtjes. 
Verkenners en gidsen mogen nog tot 23 u. blijven. 
 
Er zijn barkaarten te koop waarmee je kan betalen voor de hapjes en de 
drankjes en mee kan doen aan het rad van avontuur. 
 
Heb je je nog niet aangemeld, doe dat dan nog snel via: 
 
http://scoutingsintvictor.nl/contact/apres-ski-feest/ 
 
Of via de website: 
www.scoutingsintvictor.nl 
 

Bis Bald!!!!! 
Act. commissie Après Ski Feest	 	
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Vicky’s babbelbox 
 
Voor deze Periovic is Vicky langs geweest bij de RS.  
 
Hoe oud zijn jullie? 
Wessel: 17 jaar 
Walter: Bijna 15.  
 
Hoe lang zitten jullie al op scouting? 
Wessel: Ik zit in mijn tiende jaar, ik ben begonnen bij de bevers en ik zit nu bij 
de RS. 
Walter: Ik zit nu net pas een halfjaartje op scouting. 
 
Wat hebben jullie vandaag met de opkomst gedaan? 
Walter: We hebben een soort laddercompetitie gedaan waarbij je landjes kon 
veroveren. Degene met de meeste landjes had gewonnen. 
Wessel: Ik had de opkomst gemaakt. 
 
Hoe vaak moeten jullie opkomst maken? 
Wessel: ongeveer 3 of 4 keer per seizoen. 
Walter: Ik heb nog nooit opkomst gemaakt. 
 
Wat is het leukste wat jullie ooit hebben gedaan op scouting? 
Wessel: Egypte kamp met de esta’s.  
Walter: Jubileumkamp afgelopen zomer. 
 
Zijn jullie weleens op kamp geweest? 
Wessel: Ja, 2 keer met de bevers, 4 keer met de esta’s, 4 keer met de 
verkenners en nu 1 keer met de RS. 
Walter: Jubileumkamp met de RS was de eerste keer voor mij. 
 
Wat is jullie favoriete scoutingspel? 
Wessel: Hollandse Leeuwen 
Walter: Ik vind heel veel verschillende spellen leuk.  
 
Gezellig om even gepraat te hebben! 
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Verjaardagskalender 
Januari 
7. Wessel de Vos 
9. Anouk van Kempen 
9. Fenne van Kempen 
9. Rosalie Minnes 
14. Anne Koetsier 
15. Myrddin van Pruissen 
16. Julian Luijken 
18. Jeffry de Graaf 
19. Ian van Gelder 
20. Kyran van Pruissen 
 
Februari 
1. Niels van Silfhout 
3. Justin Loomans 
7. Dagmar de Gelder 
8. Walter de Graaf 
8. Jennifer van Wijk 
12. Arie van Klaveren 
13. Anne Mulder 
15. Christian Kemp 
15. Bente Buurman 
19. Diego Verhoef 
20. Renske Kaaijk 
 
Maart 
1. Thijmen Fickweiler 
5. Marit van Silfhout 
6. Stijn te Pas 
8. Gwen te Pas 
9. Wessel den Ouden 
10. Evelien Rijnsburger 
16. Fleur van Herk 
18. Wessel Pluim 
24. Kauan Koot 
28. Dwayne Verhoef 
29. Caitlin Steenwinkel  

 


