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Colofon Periovic 
 

PERIOVIC is een periodiek verschijnend contactorgaan van 
SCOUTING SINT VICTOR, te Waddinxveen. 
Bekijk nu ook online! www.scoutingsintvictor.nl 
Redactie adres: margaklompéhoeve 90, 2743HZ Waddinxveen. 
E-mailadres redactie: periovic@scoutingsintvictor.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:Nina v/d Peet 

 
GIDSEN meisjes van 11-15 jaar 
 contactpersoon: Gabriella Teunisse 

 
VERKENNERS jongens van 11-15 jaar 
 contactpersoon: Femke Hulzinga 

 
ROWANS & SHERPA’s jongens en meisjes van 15-18 jaar 
 contactpersoon: Koen van der Ham 

 
STAM jongens en meisjes van 18-23 jaar 

Contactpersoon : Michelle Berkhoff 
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Redactief 
 
Hallo allemaal! 
 
Een maand geleden hebben we 2014 afgesloten. Jota was weer 
een spektakel en alle speltakken hebben zelf weer gezellig kerst 
en Sinterklaas gevierd. Misschien komen er zelfs wel 
nieuwjaarsopkomsten voorbij. We gaan het zien in deze 
Periovic!  
 
Veel leesplezier, 
 
Groetjes, de Redactie! 
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De pen 
Hee iedereen, 
 
ik ben Jamie Moons en ik ben 17 jaar. Ik ben 
geboren in Waddinxveen en woon nog steeds in 
Waddinxveen. 
Sinds de Kabouters zit ik al op scouting, dat is nu 8/9 jaar 
geleden. Verder ben ik 3e jaars RS’er en ben ik leiding bij de 
Gidsen, dit doe ik sinds de zomervakantie. 
Ik zit momenteel in mijn eerste jaar van VeVa Verpleegkunde 
(militair) in Harderwijk. Met deze 
opleiding kan ik later Defensie in, maar 
ook de reguliere zorg, omdat ik een 
normaal verpleegkunde diploma krijg. 
Met deze opleiding sport ik al 4 keer in 
de week, maar daarnaast houd ik ervan 
om thuis nog te gaan hardlopen.  
 
Ik hoop dat jullie nu meer van mij te 
weten zijn gekomen. Ik geef de Pen door 
aan onze webmaster en welpenleiding 
Ricardo Vorm.  
 
Liefs, 
Jamie 

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! 
 
Afgelopen tijd is een drukke, maar gezellige tijd 
geweest bij de bevers. Op vrijdag 21 november 
hebben we een paar nieuwe bevers erbij gekregen, namelijk 
Wessel, Koen, Dwayne en Tim. Zij hebben het officiële uniform 
verdiend door een paar opdrachten uit te voeren tijdens het 
installeren. 
 
Op vrijdag 28 november kwamen bij ons twee zwarte pieten 
langs. Het was een gekke, drukke boel. De pieten hadden een 
spel bedacht waarbij de kinderen in vier groepjes tegen elkaar 
gingen strijden in de vorm van een quiz. Ieder kind in het groepje 
had het nummer 1, 2 of 3. Er werd een vraag gesteld aan de 
nummers 1 “hoe heet het paard van Sinterklaas”. Als je het 
antwoord wist, rende je zo snel mogelijk naar het midden waar 
een ballon lag met een kruidnootje erin. Als je de ballon liet 
knallen door erop te gaan zitten en het goede antwoord wist te 
geven, won je een kruidnootje dat gelijk stond aan 1 punt. Na de 
quiz hadden alle kinderen wel een cadeautje verdiend vonden de 
pieten. Iedereen kreeg een spaarpot die ze zelf konden verven. 
Het was een gezellige avond! 
 
Ook hebben we kerst gevierd met de bevers. Vrijdag 19 
december kwamen alle bevers in hun mooiste kerstoutfit naar 
scouting. De tafel was al gedekt en in gezellige kerstsfeer hebben 
we patatjes met snacks gegeten met elkaar. Na dat het eten een 
beetje gezakt was, hebben we een kerstdisco gehouden met 
spelletjes zoals ‘stopdans’. De avond vloog voorbij, we wenste 
elkaar een fijne kerst en alvast een goede jaarwisseling en sloten 
de laatste opkomst van het jaar 2014 af. 
 
Inmiddels zijn we alweer 2 weken in het nieuwe jaar begonnen 
bij de bevers. Helaas zijn er sinds 1 januari een paar bevers 
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gestopt. We hebben afscheid genomen van Lisa, Koen en Britt. 
We hebben op het moment nog maar 6 bevers over, maar 
proberen er zeker elke week weer een gezellige opkomst van te 
maken. We hebben genoeg plek voor nieuwe bevers, dus 
vriendjes, vriendinnetjes, broertjes en zusjes vanaf 5 jaar zijn van 
harte welkom. 
 
Tot de volgende periovic! 
Groetjes, 
 
De beverleiding. 
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Het nieuwe uniform 
 

Waddinxveen, januari 2015  
 
 

Betreft: overgang naar officiële Scouting Nederland uniform  
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Het dragen van een uniform, of tegenwoordig scoutfit genaamd, 
is bij de meeste scoutinggroepen gebruikelijk. Oprichter Robert 
Baden-Powell sloot hiermee aan bij de gedachte dat iedereen 
gelijkwaardig is, ongeacht rang of stand, religie of huidskleur. 
Het uniform neemt eventuele door kleding zichtbare verschillen 
weg. Het uniform, zoals dat bij scoutinggroepen in Nederland 
doorgaans gedragen wordt, bestaat uit een blauwe broek, een 
blouse en een das, eventueel met dasring, tekens en insigens.   
Binnen onze vereniging is er niet echt sprake van een dergelijk 
uniform, maar is er weldegelijk sprake van een ‘uniforme 
kleedwijze’. Echter is er binnen onze vereniging sprake van een 
grote variëteit aan samenstelling van deze uniforme kleedwijze; 
verder uniform genoemd. Bij de Bevers, Welpen en Kabouters 
dragen de leden de officiële blouse van Scouting Nederland met 
onze blauwe das en gele tshirt, waar de leden bij de Esta’s, 
Gidsen en Verkenners de blauwe sweater dragen in plaats van 
een officiële Scouting Nederland blouse. Bij de R/S en Stam 
dragen de leden inmiddels veel door elkaar.  
 
Middels deze brief willen wij u op de hoogte stellen van het feit 
dat er tijdens de laatste halfjaarlijkse ledenvergadering is 
besloten om binnen de vereniging met alle speltakken over te 
gaan op het officiële uniform van Scouting Nederland. Deze 
overstap willen wij maken om ervoor te zorgen dat de vereniging 
middels één en hetzelfde uniform een net beeld uitstraalt, om zo 
ook meer herkenbaar als scoutinggroep naar buiten te treden.  
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Wanneer overgaan?  
Een drietal speltakken draagt al het officiële Scouting Nederland 
uniform, namelijk de Bevers, Welpen en Kabouters. Voor deze 
speltakken zal er dus niets veranderen. Het plan voor de overige 
speltakken, de Esta’s, Gidsen, Verkenners, R/S en Stam, is om 
over te zijn naar het nieuwe uniform voor juni 2015. Om exact te 
zijn gaan de Esta’s, Gidsen en Verkenners als eerste over. Het is 
de bedoeling dat dit uiterlijk in maart/april 2015 zal gebeuren. 
Daarna zullen de R/S en Stam in april/mei 2015 volgen.  
 
Samenstelling nieuw uniform  
Het nieuwe uniform zal onze befaamde blauwe sweater 
vervangen. De blauwe das, het gele t-shirt en de dasring blijven 
gewoon onderdeel van het uniform. De exacte samenstelling per 
speltak is als volgt:  
 
- Voor de Bevers is de blouse rood, samen met onze blauwe das, 
gele t-shirt en dasring;  
- Voor de Welpen, Kabouters en Esta’s (officieel bestaat er bij 
naam geen kaboutergroep en Estagroep meer) is de blouse groen, 
samen met onze blauwe das, gele t-shirt en dasring;  
- Voor de Gidsen en Verkenners (officiële benaming scouts) is 
de blouse beige, samen met onze blauwe das, gele t-shirt en 
dasring; - Voor de R/S en Stam (officiële benaming Explorers en 
Roverscouts) is de blouse brique, samen met onze blauwe das, 
gele t-shirt en dasring.  
 
De blauwe sweater blijft wel gehanteerd binnen de vereniging als 
een ‘extra’ trui voor kampen en bivakken voor diegene die er al 
één heeft of wilt aanschaffen als collectors item. De nieuwe 
samenstelling zal vanzelfsprekend gedragen worden naar de 
wekelijkse opkomsten en officiële gelegenheden.  
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Kosten  
De kosten voor een nieuw blouse zijn voor kinderen (maat 146 
t/m 176) €29.50. Voor heren (maat S t/m 4XL) en dames (maat 
34 t/m 50) kost een nieuwe blouse €33.50. Elke speltak zal door 
middel van een financiële actie proberen de kosten voor de 
overstap te beperken. De speltakleiding zal u daar zelf over 
informeren, wanneer de plannen hiervoor klaar zijn. De 
verkenners hebben in december al een financiële actie gehad. Zij 
hebben kerstkaarten gemaakt en verkocht. Naast een financiële 
actie vanuit de speltak zelf, zal er ook binnen het bestuur 
gekeken worden naar een financiële bijdrage per speltak. De 
hoogte van deze bijdrage vanuit het bestuur is afhankelijk van de 
opbrengsten van de financiële acties per speltak en mogelijk 
restbedrag wat overblijft voor u als ouder/verzorger.  
 
Uitzondering  
Er zal één uitzondering zijn voor de overgang naar een nieuwe 
blouse. Leden wie nu oudstejaars zijn bij een speltak, dus 
diegene die na de zomervakantie dit jaar gaan overvliegen, zijn 
niet verplicht om nog over te gaan voor de zomervakantie van 
2015. De keuze is aan u als ouder/verzorger. Vanzelfsprekend 
zal het wel ten goede komen voor de algehele uniforme 
uitstraling van onze vereniging. Wij willen u als ouder/verzorger 
niet verplicht stellen om nog voor de zomervakantie dit jaar een 
nieuwe blouse aan te laten schaffen, terwijl u voor uw zoon of 
dochter na de zomervakantie dit jaar ook een nieuwe blouse aan 
moet schaffen van de volgende speltak. Dit om dubbele kosten in 
drie maanden tijd te voorkomen.  
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Tijdpad  
Wanneer de financiële acties zijn gedaan bij de speltakken en de 
opbrengsten daarvan bekend zijn, zal er te zijner tijd een tweede 
informatiebrief verstuurd worden naar u als ouder/verzorger om 
het bedrag bekend te maken wat de vereniging zal bijdragen per 
speltak en wat er mogelijk nog als bedrag overblijft voor u als 
ouder/verzorger. Wanneer er tussentijds belangrijke informatie 
gedeeld moet worden zullen wij dit zeker doen.  
Wij hopen u bij deze voldoende geïnformeerd te hebben. Bij 
vragen en/of onduidelijkheden kunt u terecht bij de 
speltakleiding zelf of direct bij Luc Mimpen, voorzitter 
Vereniging, d.m.v. een e-mail te sturen naar 
contact@scoutingsintvictor.nl.  
 
Met vriendelijke scoutinggroet,  
De speltakleiding en het bestuur  
 
 
 
  

	   Theedoeken	  en	  verkleedkleren	  verzocht! 

Heeft nu misschien iets voor ons? 

Inmiddels zijn onze theedoeken en verkleedkleren wel wat 
verouderd. Vandaar deze advertentie! Heeft u nog theedoeken 
of verkleedkleren liggen die u niet meer gebruikt, kunt u ze 
afgeven aan de speltakleiding.  
Heel erg bedankt! 
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Wij willen Yvonne van der Ham bedanken voor 
alle jaren adverteren in de Periovic. 

 
Dankjewel Yvonne  

 
Yvonne van der Ham 15-08-1959 – 13-11-2014 
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Jota 
	  
	  
Lieve lezers en lezeressen, 
 
Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden (het was immers vorig 
jaar), maar in oktober hebben we ons jaarlijks JOTA feest 
gevierd. Dit jaar hadden we een ietwat andere insteek dan andere 
jaren. Waar het andere jaren de bedoeling was een zo hoog 
mogelijke toren te bouwen, was het dit jaar de bedoeling een 
gezellig feestje met z’n allen te bouwen.  
 
Op vrijdagochtend zijn we om half acht begonnen met het 
opbouwen. De bouw begon met de eerste 7 meter omhoog. 
Vanaf daar was het klim en klouterwerk om de toren hoger te 
bouwen. Het bouwen was veel werk en nam daarom veel tijd in 
beslag. Door de wind begon de toren op 13 meter aardig heen en 
weer te wiebelen. Terwijl de antenne de toren nog in moest, was 
het tijd om met het leidingprogramma te beginnen. Eerst hebben 
we afscheid genomen van leiding en bestuursleden die 
vertrokken en de nieuwe leiding en bestuursleden verwelkomd. 
Ook hebben we Jos in het zonnetje gezet, het was de 25e keer dat 
hij onze zendamateur was met JOTA. Jos heel erg bedankt voor 
je hulp de afgelopen jaren! 
 
Daarna hebben we een groot spel gespeeld. We zijn in 
verschillende groepen het land in getrokken om bij andere 
groepen die ook meededen aan JOTA op bezoek te gaan. Vanaf 
daar was het de bedoeling foto’s te maken en op facebook te 
zetten. Er konden extra punten verdiend worden als er nog 
contact werd gelegd met Jos. Het was een geslaagd spel, ik heb 
vanaf het clubhuis enorm genoten en meegeleefd met de 
verschillende groepjes. 
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Op zaterdagochtend waren we weer vroeg op het clubhuis omdat 
we nog niet helemaal klaar waren met de toren. Op 7 meter 
hoogte hebben we een platform gebouwd en daar een tokkelbaan 
gemaakt. Zo konden alle leden na het spel een keer van de toren 
zoeven. Hoewel het soms wat spannend was, vond iedereen het 
ook wel gaaf.  
 
Na een gezellige disco was JOTA toch echt weer afgelopen. Op 
zondag hebben we alles weer opgeruimd te hebben, zijn we 
allemaal snel naar huis gegaan. 
 
Ik wil Vincent en Jos enorm bedanken voor hun hulp om van 
deze JOTA weer een onvergetelijk weekend te maken. Ook de 
scouting in Eindhoven die ons de tokkelspullen geleend hebben 
wil ik bedanken. En natuurlijk iedereen die geholpen heeft van 
JOTA een mooi feest te maken! 
 
Groetjes 
Koen 
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De Kabouters en Welpen  
 
Beste allemaal, 
 
De Sint en de kerstman zijn inmiddels al lang 
weer verdwenen, maar toch willen ook wij 
nog even graag onze verhalen vertellen! 
We waren eigenlijk bang dat de sint ons dit 
jaar een beetje was vergeten, want voor 5 
december was hij helemaal nog niet langs 
geweest! Toen de leiding het weekeind erna 
op scouting kwam, lag er een brief op de 
tafel in de Taboe. De Sint had wel een piet 
naar ons clubhuis gestuurd, maar aangezien wij geen 
huisnummer hebben, kon deze domme piet het niet vinden! Maar 
niet getreurd, de Sint wist ons te vertellen dat er ergens in de 
buurt nog een zak cadeautjes voor ons verstopt lag! Bij deze 
brief vond de leiding een speurkaart met vragen om de 
cadeautjes te zoeken. Per groepje vertrokken zo de kinderen de 
buurt in om de cadeautjes te zoeken. Na wat gespeur, kwamen ze 
uit bij een boom in het Gouwebos, daarin, heel hoog, hingen de 
cadeautjes! We hebben ze meegenomen naar het clubhuis en 
daar uitgepakt, onder het genot van nog wat kruidnootjes. Het 
bleken allemaal vette glow in the dark muurstickers te zijn!  
 
Een paar weken later was het weer tijd voor iets heel gezelligs! 
De kinderen hebben allemaal een uitnodiging gekregen van de 
leiding om op zaterdag wat langer dan normaal naar scouting te 
komen. Met iets moois aan, maar ook iets wat vies mocht 
worden. Ojeej, dat klonk wel spannend! Vorig jaar hebben we 
alle ouders opgetrommeld om lekkere dingen te maken, maar dit 
jaar hebben we onze eigen kerstlunch helemaal zelf gemaakt met 
z´n allen! We hebben van alles gemaakt: van wrap-pesto 
rolletjes, tot bootjes van tomaat en komkommer. Sommige 
leiding had ook wel een beetje moeite met koken! Pannenkoeken 
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waren voor Malgi toch ook wel lastig. Gelukkig is uiteindelijk 
alles goed gekomen en heeft iedereen lekker kunnen smikkelen! 
Nadat iedereen een hele bolle buik had, gingen we samen alles 
opruimen en hadden we nog tijd voor nog wat leuks. Namelijk, 
een kerstbingo! Je kunt allemaal supervette prijzen winnen, van 
nagellak setjes, bordspelletjes, tot een angry bird knuffel! Maar 
ook een meter kauwgomballen, of sterretjes van een meter. Eerst 
gingen we eerlijk spelen volgens de regels, maar aan het eind is 
toch iedereen met een cadeautjes naar huis gegaan. 
 
Groetjes, de kabouters & welpen 
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De Gidsen 
 
Hallo allemaal, 
 
Hier het periovic stukje van de gidsen ! We 
hebben weer allemaal leuke dingen gedaan en daar willen wij 
graag over vertellen. 
 
Sinterklaas 
 
Met sinterklaas moesten we allemaal een cadeau meenemen. Aan 
het begin van de opkomst moesten we ons cadeautje dat we 
hadden meegenomen in een zak doen. Na het openen gingen we 
spelletjes doen waarbij we chocolade letters konden verdienen. 
Aan het einde van de opkomst hadden we zoveel letters  
gespaard dat we het materiaalhok konden open maken. Toen we 
in het materiaalhok keken lagen daar al onze cadeaus. We 
mochten allemaal een cadeau uitkiezen. Het was erg leuk !  
 
Groetjes, 
Maartje   
 
Kerst  
 
Met de kerstopkomst zijn we eerst gaan openen. Daarna gingen 
we richting Gouda naar de bowlingbaan. Toen werden we in 
groepen verdeeld en gingen we lekker lang bowlen. Op een 
gegeven moment heeft Maaike B. zelfs Luc verslagen en Debby 
had de meeste punten. Daarom kreeg zij een doosje zuurstokken 
als prijs. Toen zijn we weer teruggereden naar het clubhuis en 
stonden er in de gidsenzaal allemaal rare pannen op de tafels. 
Pizzaoventjes ! We hebben lekker pizza gegeten ! 
 
Groetjes, 
Megan en Lisa 
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We gingen dit jaar met de gidsen bowlen. We waren verdeeld  in 
groepen. Na het bowlen gingen we in het clubhuis  zelf pizza´s 
bakken in pizza oventjes. Er lagen grote klonten deeg en heel 
veel ingrediënten voor op de pizza´s. Het was heel leuk en 
gezellig. We kregen ook nog een toetje en zelfs Lara lustte het. 
We kregen nog een kerstcadeau, een hart met chocolade 
kerstballen en een heel lekker hertog toetje. 
 
Groetjes, 
Renske, Lara en Guusje  
 
Nieuwjaarsopkomst  
 
Zoals gewoonlijk met de nieuwjaarsopkomst gingen we met de 
verkenners openen. Lara en Roel moesten openen. Daarna 
werden we verdeeld in vier groepjes. Als eerste gingen we 
twister spelen, maar dan een andere versie. We moesten een 
beker water vasthouden. Hierna gingen we met ons groepje naar 
de andere zaal om een estafette te doen. Iedereen moest zich aan 
een 1 das vasthouden en over een stoel heen onder een stoel door 
over de kist 4 keer om de pionnen en dezelfde manier terug. 
Toen hadden ze allemaal draadjes opgehangen en moest je met 
zijn tweeën een race doen. Elke keer als je groepje iets won dan 
kreeg je een dropsleutel. We gingen na de estafette naar de 
gidsenzaal om wat te drinken en toen gingen we met zijn allen 
een spel doen. We gingen in de hoeken van de zaal zitten in onze 
groepjes en we kregen een stoffer. Die we om de beurt naar het 
midden mochten schuiven en als de stoffer op de goede plek 
terecht kwam mochten we naar een ander groepje rennen en hun 
naar onze hoek trekken. Net zo lang tot er een groepje overbleef. 
Uiteindelijk werd er bekend gemaakt welk groepje had 
gewonnen en na nog een potje Belgisch verstoppertje gingen we 
sluiten en naar huis.  
 
Groetjes, 
Gina 
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Dit was ons stukje deze periovic. Wij hopen dat jullie het leuk 
vonden en tot de volgende periovic. 
 
Groetjes, 
De gidsen  
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De Verkenners 
	  
Hallo allemaal, 
 
Het nieuwe jaar is alweer begonnen wat 
betekent dat het weer hoog tijd is voor een 
verkennerupdate! Aan het einde van 2014 hebben we een hoop 
gedaan. Allereerst hadden we begin December een 
Sinterklaasopkomst! We gingen allerlei sinterklaasspelletjes 
doen en aan het eind kwamen er twee zwarte pieten op bezoek 
die voor iedereen wel twee cadeautjes hadden! 
 

 
 
Na sinterklaas kwamen de kerstdagen al snel in het zicht. Voor 
de verkenners was dit het moment om al hun creativiteit te 
bundelen en om zo geld in te zamelen voor hun nieuwe 
uniformen! Dit deden we door kerstkaarten te maken! We 
hebben ons goed uitgeleefd, want tot op de dag van vandaag 
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vinden we nog regelmatig glitters in alle hoeken van het 
clubhuis! 
 
Toen we met zijn allen waren bijgekomen van het 
kerstkaartenspectakel was het tijd voor een knallende afsluiter 
van het jaar, het moment waar iedere verkenner een jaar lang op 
wacht en wat bijna net zo gaaf is als het zomerkamp en alle 
bivakken bij elkaar… De kerstopkomst! Deze keer gingen we 
met zijn allen richting de schaatsbaan in de binnenstad van 
Gouda. Na een warm welkom met heerlijke chocolademelk en 
koek was het tijd om onze ijzers onder te binden! Dit leverde een 
hoop gelach en geglibber op! Nadat onze ledematen tot 
afstervens toe waren afgekoeld was het tijd voor een 
verwarmend broodje Unox! Die ging er wel in na al die 
schaatskunsten! Na het broodje hadden de meeste nog genoeg 
energie om weer het ijs op te gaan en hebben zich daar nog een 
tijd lang vermaakt. Toen de kou echt niet meer te harden was 
gingen we weer richting het clubhuis. Hier gingen we met zijn 
allen gourmetten! Nadat alle buikjes weer dik en rond waren, 
was het tijd om supersnel alles op te ruimen en af te wassen, 
want de ouders stonden alweer op ons te wachten. Time flies 
when you’re having fun! 
 
Gelukkig zagen we elkaar weer na de kerstvakantie. Iedereen had 
gelukkig al zijn vingers nog en niemand was ernstig gewond 
geraakt tijdens het afsteken van vuurwerk. Helaas was er ook 
niemand royaal in de prijzen gevallen tijdens de oudejaarsloterij, 
maar om ons over dat grote verdriet heen te zetten hadden de 
gidsen- en verkennnerleiding een toffe gezamelijke (ieeeeuww 
jongens en meisjes) nieuwjaarsopkomst bedacht. Het clubhuis 
werd omgetoverd in Fort Boyard, een plek van oneindige 
uitdaging door middel van allerlei spannende activiteiten.  
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Twister en kopspijkers waren toch wel de favoriet, zeker bij de 
leiding! De teams streden tegen mekaar tijdens deze activiteiten 
om zoveel mogelijk sleutels te verzamelen. Het team met de 
meeste sleutels viel in de prijzen en kreeg een heerlijke zak met 
chocolaatjes! 
 
Nou dit was wel weer genoeg informatie, jullie zijn allemaal 
weer helemaal up to date over wat er zich de afgelopen tijd heeft 
afgespeeld bij onze speltak. Tot de volgende keer! 
 
Groetjes,  
De Verkenners! 
 
 
 
 
 

 
  



 23 

                  Een groet van de RS! 
 
Heeyy hallo beste lezer, 
 
De RS heeft de laatste maand van afgelopen 
jaar zich uiteraard zeer goed vermaakt. 
Zo hadden we een super creatieve opkomst georganiseerd door 
Kim en Jelle. Kim had de middag voor de opkomst hard gewerkt 
aan het maken van grootte gekleurde papieren tegels. Hiermee 
zouden we een grotere versie van levend doolhof spelen. Maar 
hier was natuurlijk weer een andere draai aan gegeven 
doormiddel van kleine spellen of raadsels. 
Bij het originele levend doolhof is het de bedoeling om een 
voorwerp te bemachtigen die zich ergens bevind op het spel, ook 
is er een mogelijkheid om de omgeving te veranderen 
doormiddel van het verschuiven van muren. Kim en Jelle hadden 
hier een slimme aanpassing op bedacht doormiddel van het doel 
van het spel te veranderen naar het bemachtigen van andermans 
pion. Hiermee scoor je punten maar eerst is het de bedoeling dat 
je een raadsel oplost of een spel wint. Dit is dan weer een strijd 
tussen het team dat de pion heeft bemachtigd en het team 
waarvan de pion is bemachtigd.  
We hebben allemaal heel erg genoten van het spel en zullen het 
vast en zeker nog wel een keer gaan spelen. 
 
De kerst opkomst met de RS 
 
Onze beleiding Koen en Katinka hadden voor de verandering de 
kerst opkomst op zich genomen want ze hadden grootse plannen. 
Eerst was het idee om een gezellig kerstdiner te hebben met zijn 
allen en daarna zouden ze een grote verrassing in petto hebben. 
Uiteindelijk is er jammer genoeg niks meer gekomen van het 
kerstdiner omdat teveel RSers niet zo vroeg aanwezig konden 
zijn. Uiteindelijk ging de  verassing toch door, omdat iedereen 
rond die tijd wel aanwezig kon zijn. We werden na enig 



 24 

oponthoud van Jelle naar de auto’s geleid. Koen en Katinka 
konden natuurlijk niet de hele groep vervoeren dus waren er hulp 
troepen in geschakeld, onze oud leiding Maayke en Luc. Na een 
korte rit kwamen we tot onze verrassing aan bij de uithof (wat 
niet heel erg verassend was want er was ons verteld 
handschoenen mee te nemen). We hebben ons heerlijk vermaakt 
met het skiën en snowboarden. Waaronder ik (Tim), wie voor het 
eerst ging snowboarden, wat na mijn zeggen me best aardig 
afging. En na de gewoonlijke opkomst tranen van Caitlin, was 
het alweer tijd om ons naar huis te begeven.  
 
Ik wil voor deze heerlijk opkomst nogmaals Koen en Katinka 
bedanken.  
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Stam 

 
De stam is in het najaar van 2014 op bivak 
geweest ! Hier een aantal foto´s van de gezelligheid.  
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Verjaardagskalender 

 
Januari 
7 Wessel de Vos 
8 Lisa Grootendorst 
9 Anouk van Kempen 
14 Anne Koetsier 
15 Mijrddin van Pruissen 
16 Julian Luijken 
 Tristan Peters 
18 Jeffry de Graaf 
19 Ian van Gelder 
 Silvie Klompien 
20 Kyran van Pruissen 
25 Bart van Leeuwen 
27 Selena Schouten 
 
Februari 
1 Femke Hulzinga 
3 Justin Loomans 
5 Brain Le Cler 
7 Yara Beekhuizen 
8 Jennifer van Wijk 
15 Christian Kemp 
19 Diego Verhoef 
 Janita Sloof 
20 Noa Mastop 
 Renske Kaaijk 
27 Timo Beekhuizen 
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Maart 
5 Marit van Silfhout 
8 Gwen te Pas 
9 Wessel de Ouden 
10 Michelle Berkhoff 
20 Merijn Dikhooff 
24 Dionne de Boer 
 Kauan Kloof 
29 Caitlin Steenwinkel 
 
April 
3 Milou de Vos 

Gabriella Teunisse 
4 Stan de Boer 
6 Melvin van Dijk 
16 Sanne de Wolf 
21 Anna van Leeuwen 
27 Patrick Berkhoff 
28 Davey Verkley 
30 Gina Teunisse 
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