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Colofon 
 
Bevers 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  
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Hallo lezers! 
 
Je hebt het allereerste, allerdikste, Periovic zomerboek 
voor je liggen! Hij zit dit keer bomvol met tips, leuke 
weetjes, puzzels en nog heel veel meer! Natuurlijk 
missen de verhalen van de speltakken ook niet. Lees 
snel verder want er is super veel leuks te zien en te 
doen om deze moeilijke zomer zonder scouting door 
te komen…. 
 
Natuurlijk zien we jullie allemaal graag weer op de 
eerste opkomst op 6 en 7 september 2019. 
 
Veel leesplezier, 
 
De redactie! 
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Vicky’s Babbelbox   
 
Vicky is weer langs geweest en 
heeft wat vragen gesteld aan een 
van onze leden! Voor deze periovic 
is Vicky langs gegaan bij Baloe van 
de welpen. 
 
Wat is jouw naam? Mijn naam is 
Baloe. 
 
Hoe lang zit jij al op scouting, 
Baloe? 
Ik zit al 14 jaar op scouting, daarin 
heb ik bij de bevers, esta’s, 
verkenners, R/S en stam gezeten. Ik ben nu ook leiding bij de 
welpen. 
 
Wow! In al die jaren ben je vast al vaak op zomerkamp geweest! 
Wat is je allerlekkerste kampeten?  Mijn favoriete kampeten is 
toch echt wel de pannenkoeken die altijd vers gebakken worden. 
 
En wat vind je dan de allerleukste kampvuurhit? 
Ik heb geen bananen vandaag.  
 
Wanneer voel jij nou echt het ultieme scoutinggevoel, Baloe? 
Het ultieme scoutinggevoel is om ’s avonds na een drukke dag 
bij het kampvuur te zitten, vooral al de welpen dan al lekker 
liggen te slapen.. 
 
Wat is je allerleukste scoutingherinnering?  Mijn leukste 
scoutingherinnering is mijn eerste opkomst als kabouterleiding. 
Het is heel leuk om te zien hoe groot de groep is geworden 
sindsdien.  
 
Je moet haast ook wel geblunderd hebben, toch?  Ik heb een keer 
zelf die verse pannenkoeken gebakken voor de welpen, maar ze 
waren nog niet helemaal gaar toen ik ze op het bord legde..  
 
Slaap je liever in een tent of in een clubhuis?  100 % clubhuis!  
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Legpuzzel 
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Bevers 
 
Hallo alle grote kinderen, papa’s 
en mama’s! De bevers hebben 
de afgelopen periode veel 
buitenleven opkomsten gehad 
door het ontzettende mooie 
weer. Hierdoor mochten de 
bevers zelfs naar een nieuw 
terrein, namelijk het Bentwoud! Hier hadden de bevers alle 
ruimte om lekker rond te rennen en te spelen. Aangekomen in 
het Bentwoud gingen de bevers eerst een stukje lopen, waarbij 

ze op zoek gingen naar verschillende 
dieren. De bevers zagen zo 
verschillende vogels, insecten en zelfs 
een haas! Nadat de bevers druk dieren 
hadden gezocht was het nu tijd voor 
een echt ren spel namelijk 
mastermind. Hierbij moeten de bevers 
de juiste combinatie zoeken door 
kaartjes op verschillende volgordes te 
leggen en uiteindelijk de juiste 
combinatie te vinden. Daarna was het 
helaas al weer tijd om naar huis te 
gaan.  

 
Maar de bevers hoefde niet getreurd te blijven want de volgende 
opkomst was namelijk een wateropkomst. Deze opkomst stond 
helemaal in het teken van 
water, en natuurlijk ook zo nat 
mogelijk worden. De bevers 
begonnen de opkomst met 
een estafette waarbij de 
bevers zo snel mogelijk over 
obstakels heen moesten om 
naar de overkant te komen, 
maar als je werd afgegooid 
door een leiding met een 
waterballon moest je weer 
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terug naar het begin en het nog 
een keer proberen. Een andere 
lievelingsspelletjes van de bevers 
is ‘water doorgeven’. Hierbij 
moeten de bevers een beker 
water doorgeven door hem over 

hun hoofd door te geven aan de 
volgende bever. Wie uiteindelijk 
het meeste water in hun emmer 
heeft, heeft gewonnen. 
Hieronder een kleine impressie 
van deze wateropkomst.  
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Welke leiding hoort waar? Vul in! 
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Sam Mowgli Stanley (2x) Ian (2x) Rikki Tikki 
Tavi 

 
Sterre Hathi Maartje Jacala Chris 

 
Jamie Bandar 

 
Kaa 

 
Tim (2x) Rebbel 

Louie Rozamarijn Baloe Jur (2x) Chil 

Fleur Raksha Niels Tabaqui Stefan 
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Bericht van de welpen! 
 
De welpen hebben weer een hele hoop meegemaakt sinds de 
vorige Periovic! Het eerste was nachtje over. We gingen op 
zaterdagochtend onderweg met de trein naar de ontdekhoek in 
Rotterdam. Daar kreeg je een setje waar je alle verschillende 
onderdelen mee langs kon. Je kon zelf zeep maken, patatjes 
bakken, een dam bouwen, een boot maken van piepschuim en 
nog veel meer! ’s Avonds hebben we wraps gegeten en waren 
we om half 9 al zo moe dat we aan de leiding gevraagd hebben 
of we alsjeblieft naar bed mochten. Ons bed was dit keer niet zo 
maar een bed, maar een tent! We sliepen in tent om vast te 
oefenen voor ons zomerkamp, we gaan namelijk op kamp ook 
met z’n allen in een grote tent!  
 
Ook hebben de oudstejaars welpen nog een insigne verdiend. Si 
Yan, Luc, Myrddin en Florian gaan na de zomervakantie naar de 
gidsen en de verkenners en daarom mochten zij voor een keer 
de opkomst maken. Het bleek toch wel best moeilijk te zijn om 
alle kinderen stil te houden en spelletjes uit te leggen. 

 
Op 15 juni 
zijn we met 
auto’s naar 
Krimpen 
aan den 
IJssel 
gegaan. 
Hier waren 
alle welpen 
van de hele 
regio bij 
elkaar 
gekomen 
voor een 
leuke dag 

vol met spelletjes. Dit was niet voor niks! Mowgli en Shanti 
waren in een vliegtuig geklommen en opeens in Afrika beland! 
We moesten de spelletjes doen om in Afrika de dieren te redden 
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en weer drinkwater te krijgen. Gelukkig werd het kapotte 
vliegtuig ook weer gemaakt en konden we terug naar huis.  
Zo vlak voor de zomervakantie hebben we natuurlijk ook weer 
kijkopkomsten gehad. De bevers zijn bij ons komen kijken. De 
eerste keer hebben we 
een spel gedaan om 
onze eigen stad te 
bouwen. Het team dat de 
meeste huizen, winkels, 
stations enzovoort had 
gebouwd won. De 
tweede keer dat de 
bevers kwamen kijken 
was het super warm en 
hebben we water slagbal 
gedaan. Dit eindigde 
natuurlijk in een 
watergevecht! 
 
Nu de zomervakantie 
eraan komt, komt ook ons zomerkamp eraan! Afgelopen 
zaterdag hebben we een brief gekregen van de directeur dat we 
mogen langs komen in zijn dinopark. We moesten ons natuurlijk 
wel voorbereiden, dus hebben we spelletjes gedaan om meer 
over dino’s te weten te komen. Terwijl we met een van die 
spellen bezig waren, had Evelien opeens een konijn gevonden! 
We hebben het konijn wat water en hooi gegeven en hij is 
meegegaan met de dierenambulance om zijn eigen baasje weer 
op te zoeken!  
We spreken jullie weer na ons zomerkamp!  
 
Groetjes de welpen 
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Rebus 
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Hoe om te gaan met de processierups? 
 
Dit jaar heeft Nederland last van 
een eikenprocessierupsen 
plaag. Veel van onze 
scoutingleden gaan op kamp, 
en de meesten daarvan ook nog 
eens naar een bos. Wat doe je 
dan tegen die rupsen? 
 
Processierupsen hebben brand-
haren. Als je deze haren 
aanraakt gaat het heel erg 
jeuken, of zelfs branden. Dit wil je niet! 
 
Wat je zelf kunt doen: 
• Veel bomen die besmet zijn met de rupsen hebben een lint 

om de boom. Blijf onder deze bomen vandaan! De 
brandharen kunnen tot wel 100 meter uit de boom waaien! 

• Als je een besmette boom hebt gezien, zeg dan ook tegen 
anderen dat ze daar niet in de buurt moeten komen! 

• Draag dichte/lange kleding als je een bos in gaat waar veel 
processierupsen zitten. 

 
Wat gebeurt er als je toch de rupsen of brandharen hebt 
aangeraakt? 
• Je krijgt jeuk en bultjes op je huid. 
• Soms dikke, rode ogen. 
• Soms klachten die lijken op verkoudheid; loopneus, hoesten, 

kortademig. 
 
Wat moet ik doen als ik de rupsen of brandharen heb 
aangeraakt? 
• De kleren met de brandharen erin uit doen. 
• Je huid en ogen afspoelen met lauw warm water. 
• De kleren met de brandharen erin wassen.  

• Proberen niet te krabben! Als dit moeilijk is kan je zalf met 
menthol of aloe vera smeren tegen de jeuk.   
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ESTAPOST 
 
Daar is die weer hoor! Het 
leukste stukje uit heel de 
periovic; Natuurlijk het stukje 
van de Esta’s! Wij snappen dat 
jullie niet kunnen wachten op 
onze avontuurlijke verhalen, 
daarom gaan we snel beginnen. 
 
Maar waar moet je beginnen als je zoveel meemaakt als de 
Esta’s. Oke dan.. we gaan het hebben over nachtje-over. Bij het 
nachtje-over gaan we met de Esta groep een kort weekendje 
weg, dat doen we elk jaar. Het nachtje-over van dit jaar was heel 

bijzonder, omdat we heel 
ver weg gingen. De ouders 
brachten ons zaterdag 
ochtend helemaal naar 
Austerlitz. We werden 
afgezet vlakbij de 
welbekende ‘Pyramide van 
Austerlitz’. Wat ons goed 
uitkwam is dat daar een 
hele grote speeltuin is, 
waar we ons heerlijk 
hebben vermaakt. We zijn 
in botsauto’s, een 
zweefmolen en in een raket 
geweest, eigenlijk konden 
we er geen genoeg van 
krijgen. Jammer genoeg 
moesten we toch afscheid 

nemen van de speeltuin, we moesten door want onze magen 
knorde, we hadden trek! 
 
Toen we aankwamen bij het clubhuis hadden we pas door in wat 
voor mooie bosrijke omgeving we ons bevonden. Eerst even 
lekker frietjes eten en toen snel de omgeving verkennen. Dat 
hebben we gedaan door een ouderwets potje Levend-Stratego 
te spelen. Ook al waren we enorm moe van dat heftige potje 
Stratego, toch 
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 was de zaterdag nog niet voorbij. We lagen eigenlijk nog maar 
net in bed en toen werd onze slaap ruw verstoord. Het bleek 
namelijk zo te zijn dat ons clubhuis was omgetoverd tot fort, 
waarin ineens allemaal bewakers rondliepen. De bewakers 
beschermde ongeveer 30 enveloppen, de taak voor ons als 
Esta’s om die enveloppen te bemachtigen. Maar zo makkelijk 
was dat niet, de bewakers liepen rond met zaklampen, als we 
werden afgeschenen en onze naam werd genoemd dan moesten 
we weer terug naar de safe-zone (ook wel de plek waar we vrij 
waren). Gelukkig laten wij ons niet tegenhouden door een paar 
bewakers en zijn wij met behulp van de enveloppen er in 
geslaagd een code te kraken. Met de code konden we een groot 
en zwaar cijferslot openen die op een kist zat. In die kist vonden 
we een super leuk pakket, namelijk DE grote uitbreiding van het 
spel Weerwolven van Wakkerdam. Daar gaan we nog veel plezier 
aan beleven, want wij als Esta’s zijn gek op dat spel! 
De volgende ochtend 
hebben we een klein 
beetje uitgeslapen, dat 
is de leiding eigenlijk 
ook niet gewend van 
de Esta’s. Toen we 
wakker werden en 
daarna een heerlijk 
zondag ochtend 
ontbijt hadden gehad, 
was het tijd om de 
dag te starten met een 
groot spel. Met het 
spel konden de Esta’s 
laten zien welke keuzes zij gaan maken in het leven. We konden 
individueel punten verdienen door een soort levensweg af te 
leggen. Er was bijvoorbeeld de keuze om direct vanuit de 
basisschool te gaan werken. Maar ook de keuze om helemaal 
door te studeren en een universiteitsopleiding af te ronden, dat 
was dan ook weer meer punten waard. Uiteindelijk is gebleken 
dat iedereen heel erg goed was en het niet eens zoveel verschilt 
welke keuzes je maakt. De rest van de dag hebben we rustig aan 
gedaan, want het was super warm weer. Een heerlijk weekendje 
weg, al zeggen we het zelf!  



 17 

Woordzoeker 
 
 

L W I Z O N H N R G 
K E I Z U M E I E J 
G A P P A T U Z K N 
O D M S I I E D N E 
P A Z U T L O N O M 
K B B J L H E O D V 
N M E I R K C V A U 
E E G T A A L A M U 
T W P R E M O Z N R 
E Z V R I E N D E N 

 
Nachtspel Zomer Laat 
Eten Vuur Donker 
Zwembad Gezellig Buiten 
Muziek Avond Zon 
Hike Vrienden Uitje 
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Verkenners 
 

Hi allemaal! Met de verkenners 
hebben we de laatste tijd veel 
avonturen beleefd. We zijn op 
voorjaarsbivak geweest samen 
met de oudstejaars esta’s en 
welpen. Dit bivak heet 
Weskemabi. Tijdens dit bivak 
kunnen de oudstejaars van de 
jongere speltakken komen kijken 
of ze de verkenners leuk vinden! 
Ze mogen zelfs een nachtje 
blijven logeren. Dit weekend was 
er iets geks aan de hand, we 
vonden een crime scene. De 
paashaas was vermoord! Samen met twee onderzoekers hebben 
we de moord opgelost tijdens het weekend en konden wij weer 
rustig slapen. Onze goede daad hebben wij dus wel gedaan! 
 
Een paar weken later werd het een poosje prachtig weer en 
hebben we met de verkenners en gidsen een super leuke 
opkomst gedaan, namelijk vlotten 
bouwen! De jongens moesten 
natuurlijk tegen de meisjes. 
Gelukkig na heel wat bouwen en 
tobben bleven beide vlotten 
eventjes boven water. Maar zodra 
de eerste verkenner/gids te water 
was geraakt besloot iedereen 
even af te koelen in het water. 
Hierna hebben we de vlotten eruit 
gehaald en moesten we ze helaas 
al weer afbreken. Maar we 
hebben genoten van het mooie 
weer! 
 
Groetjes de verkenners 
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KLEURPLAAT 
(kleur de genummerde vakjes volgens de onderstaande kleuren) 
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Gidsen 
 
Weer een nieuw stukje 
voor de Periovic van de 
gidsen! Met Hemelvaart 
zijn we op Ontmoeting 
geweest! Een erg gezellig 
weekend waarbij scouts 
van verschillende scouting 
groepen uit de regio met 
z´n allen op bivak gaan. 
Dit jaar stond in het thema 
van Cluedo, waarbij de scouts spellen hebben gedaan om 
erachter te komen wie de moord gepleegd had, waar  en met 
welk moordwapen. De groep waar SSV in zat heeft helaas niet 
gewonnen, maar zowel de 
gidsen als de leiding 
hebben veel nieuwe 
contacten gelegd en wij 
gaan sowieso volgend jaar 
weer! 
 
22 juni hadden we een 
sport en spel opkomst met 
veel actieve spellen, zoals 
Hollandse leeuwen en 
levend steen-papier-

schaar. Daarnaast hadden we ook 
wat nieuwe spellen zoals pantybal, 
wedstrijdje beker flippen en een 
variatie op ontbijtkoek happen. Aan 
de foto´s te zien hadden de gidsen 
het erg naar hun zin!  
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EHBO-avond 
 
Met de zomerkampen voor de deur zijn de voorbereidingen voor 
kamp in volle gang. Zijn alle programma’s rond, is er genoeg 
materiaal om te kamperen en een vuurtje te stoken, zijn de 
kampboekjes de deur uit… 
 
Maar niet alleen de voorbereiding van de materiële zaken zijn 
belangrijk, ook de voorbereidingen van de leidingteams zelf. 
Daarom is op 9 juli de jaarlijkse EHBO avond gehouden. De 
avond werd begonnen met een voorstelrondje. Een belangrijk 
punt daarbij was de vraag of de leiding zelf al eens een EHBO 
cursus gevolgd had en of ze al eens EHBO in de praktijk hebben 
gebracht. 
 
Na deze introductie werd er verder ingegaan op de theorie van 
EHBO. Hoe leg ik iemand in de stabiele zijligging, de greep van 
Heimlich en natuurlijk ook hoe een verbandje aangelegd moet 
worden. Een EHBO avond is natuurlijk geen EHBO avond als er 
niet ook in de praktijk geoefend wordt. De groep werd in tweeën 
gedeeld en daarna was het onze beurt. Via een estafettetocht 
langs verschillende posten werd al het geleerde in de praktijk 
gebracht. Nieuw dit jaar was de instructie van een AED, een 
apparaat waarmee geprobeerd wordt de hardslag van iemand 
weer op gang te brengen. 
Na de estafette hebben we nog wat geleerd over het behandelen 
en herkennen van brandwonden. Al met al was het een leerzame 
avond en we kunnen nu met een gerust hart op kamp.  
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Doolhof 
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RS 
Ja hoor daar is ie weer, de 
Periovic! En ook deze keer 
heeft de RS weer een leuk 
stukje. Wij gingen met z´n 
allen weer op bivak, in 
Wassenaar deze keer. 
Nadat we vertrokken 
waren uit Waddinxveen 
kwamen we al snel bij het clubhuis aan. Daar zijn we gelijk alle 
spullen naar binnen gaan laden, al het eten en de slaap spullen. 
Toen eenmaal ieders bed lag zijn we met de hele groep gaan 
Mario karten, dat was natuurlijk super gezellig want iedereen 
was erg fanatiek. Toen het eenmaal tijd werd om het eten te 
maken werden de rollen verdeeld zodat alles lekker snel klaar 
was. Een paar gingen koken en anderen de tafel dekken etc. We 
aten hamburgers; super lekker! We hebben de avond afgesloten 
aan het kampvuur met leuke muziek en gezellige verhalen. De 
volgende dag vroeg uit de veren en ontbijten. Nadat alles was 
opgeruimd gingen we richting Den Haag. Daar aangekomen 
hebben we het spel crazy 88 gespeeld. In dit spel wordt de 
groep opgesplitst om zo teams te vormen, beide teams krijgen 
een lijst met opdrachten die vastgelegd moeten worden om zo 
punten te verdienen. Dit leverde de meest hilarische beelden op. 
Een gezellige middag ook deze avond afgesloten bij het 
kampvuur. De volgende ochtend al weer inpakken en naar huis! 
 
Verder hebben wij een kijkopkomst gehad. Zo konden de oudste 
jaars gidsen en verkenners alvast een beetje proeven hoe het bij 
de RS er aan toe gaat. Wij hebben deze opkomst een muziekquiz 
gedaan maar om het een beetje op te fleuren in plaats van een 
pan in het midden chocozoenen. Als je het nummer en de artiest 
wist moest je deze dus kapot slaan. Dat werd natuurlijk een 
beetje een smeerboel maar zeker wel gezellig. Daarna hebben 
wij het ninjaspel gedaan, te vergelijken met haken alleen dan 
met kranten. Omstebeurt mag elke speler een beweging maken 
om een andere speler af te maken. Dit was ´m al weer!                      
Groetjes de RS  
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Sudoku 
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Stam 
 

Ook de stam is er weer op uit geweest. Na wat 
opstartproblemen op de vrijdagavond van ons bivak, kon het 
zaterdag echt beginnen. We hebben ’s ochtends onze keuken en 
tenten nog wat beter opgebouwd en zijn daarna naar ons uitje 
toe gegaan: Boerengolf! Iedereen gehuld in kaplaarzen gingen 
we het veld in. Tussen de koeien en schapen moesten we onze 
bal in verschillende holes slaan door middel van een soort klomp 
aan een stok. Ondanks de harde wind wilde dit toch nog best 

goed lukken. Toen we daarna terugkwamen op ons kampterrein 
zagen we dat alle pasta was aangevreten door dieren! De pasta 
die nog bruikbaar was hebben we alsnog gekookt voor het 
avondeten en het smaakte prima! ’s Avonds zijn we gaan kijken 
in Haarlem en hebben daar een dansje gewaagd. Op zondag was 
het tijd om eerst lekker uit te slapen en daarna terug naar 
Haarlem te gaan. We hebben onze tijd gezellig in de stad 
doorgebracht en zijn als avondeten met z’n allen wat gaan eten 
bij de Beren. Op maandag was het alweer tijd om naar huis toe 
te gaan. Al met al een heel gezellig weekend met de stam!    
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Zomermoppen 
 
Waarom doet een dom blondje de deur in de zomer 
nooit open? De herfst staat dan voor de deur! 
 
Kan jij hoger springen dan de Eiffeltoren? Ja, want de 
Eiffeltoren kan niet springen! 
 
Mama en kindje tomaat gaan naar de supermarkt. Ze 
moeten een kruispunt over steken. Kindje tomaat blijft 
treuzelen op de weg. Er rijdt een vrachtwagen over 
kindje tomaat. Dan zegt mama tomaat tegen kindje 
tomaat: ‘Kom ketchupje, we 
gaan verder!’ 
 
Wat is het toppunt van 
snelheid? Twee slakken die 
uit de bocht vliegen! 
 
Het is een frisse zomer en 
Pietje en Jantje zijn aan het 
wandelen. Opeens zegt Pietje: 
‘O, wat een lekkere frisse 
wind.’ Waarop Jantje zegt: 
‘Dat vind ik ook, zal ik er nog 
een laten?’ 
 
Een echtpaar zit voor het 
eerst in een restaurant. De 
ober komt en vraagt: ‘Wilt u de kaart?’ Waarop de 
man antwoordt: ‘Nee dank u, we weten wel waar we 
zijn, maar we willen hier graag iets eten.’  
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Moeder dochter bivak 
 
Op vrijdag 10 mei zijn ook een groep vrouwelijke leden en hun 
moeders vertrokken voor het vereniging brede moeder dochter 
bivak! Het hele bivak stond in thema van het verdienen van 
verschillende insignes. Vrijdagavond toen we aankwamen liepen 
we gelijk tegen een hele opgave aan: het opzetten van de 
tenten. Uiteindelijk bleken de ruimtevaarders een makkie! De 
moeders hadden die zelfs eerder staan dan de gidsen. De 

legertent was een wat groter probleem. Er waren namelijk geen 
stokken meegenomen naar het terrein. Met dank aan onze grote 
held Hathi konden we uiteindelijk toch de legertent opzetten. ’s 
Avonds hebben we een potje Weerwolven van Wakkerdam 
gespeeld, maar dan een speciale vrouwen editie. Veel meiden 
vinden dit een van de leukste spellen van scouting, dus hun 
moeders moesten daar uiteraard ook kennis mee maken. Na 
weerwolven was het voor de jongste kinderen alweer bedtijd. De 
volgende ochtend toen het tijd was om wakker te worden 
hebben we met z’n allen ontbeten. Na het ontbijt zijn we aan de 
slag gegaan voor het eerste insigne, namelijk: spoorzoeken. We 
hebben als eerst een spel gedaan waarbij je verschillende 
routetechnieken leerde kennen en daarna moesten we die 
toepassen tijdens een echte hike! Het toepassen van sommige 
routetechnieken bleek toch nog wat moeilijk, en met wat meer 
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tijd op de teller dan gepland, is toch ieder groepje 
binnengekomen. 
 
’s Middags hebben we heel hard samengewerkt in de 

verschillende escape 
rooms. De moeders 
hadden een aparte, 
wat moeilijkere 
escape room, en de 
meiden ook een 
aparte. Toen de 
escape room voorbij 
was hebben we de 
rest van de middag 
besteed aan het 
voorbereiden op onze 
bonte avond. We 
hebben gezongen, 
toneelstukjes 
gemaakt en quizzen 
voorbereid. Daarna 
hebben we 
gezamenlijk gekookt, 

en niet zo maar, we hebben op een kampvuur gekookt! Dit 
deden we natuurlijk voor ons kookinsigne. We hadden gepofte 
aardappels, zelf geknede hamburgers, salade en een cake 
gemaakt in sinaasappelschillen. Na het koken was het tijd voor 
de bonte avond zelf. Er was enorm veel variëteit aan activiteiten 
te zien. Na de bonte avond was het al weer bedtijd voor de 
jongsten, maar de ouderen gingen nog even door. We hebben 
met behulp van de liedjesbundel uitgebreid gezongen. Dit werd 
zo leuk gevonden door de rest, dat andere groepen op het 
terrein zelfs nog even kwamen kijken. 
 
Op zondagochtend was het moederdag. Alle kinderen gingen 
vroeg uit bed om een lekker ontbijtje klaar te maken voor hun 
moeder. Er waren eieren gekookt en er was ook ontbijtkoek. De 
moeders waren hier ontzettend blij mee. Daarna hebben we met 
z’n allen alles opgeruimd en zijn we op huis aan gegaan. Al met 
al een leuk weekend!  
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Oproep.. we zoeken! 

Broertje, zusje, nichtje of neefje? 
 

Heb je een broertje, zusje, neefje, nichtje, zoon of dochter 
die 4,5 jaar oud is? Laat ze kennis maken met de Bevers! 
Voor meer informatie kan je het e-mailadres mailen dat 

vermeld staat in het colofon. 

Leiding? 
 

We zijn op zoek naar scoutingleiding. Ben of ken jij iemand 
ouder dan 16 jaar en vind je het onwijs leuk om bezig te zijn 
met kinderen van alle leeftijden? Laat ons dan wat weten, 

misschien pas je wel in een van onze teams! 

Vrijwilligers en/of bestuurder? 
 

Onze scoutinggroep draait al jaren volledig op vrijwilligers! 
Daar zijn wij dankbaar voor. Wel zijn we altijd op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers die het leuk vinden om ons te 
ondersteunen. Zo zijn we bijvoorbeeld op zoek naar ouders 
die structureel of incidenteel de vereniging en het bestuur 
willen helpen door bijvoorbeeld (een deel van de rol van) 
ACTIVITEITEN COORDINATOR op zich te nemen. 

We horen graag van u! 

Theedoeken? 
 

Een laatste oproep is die voor onze theedoeken. Heeft u 
thuis nog oude theedoeken liggen? Breng ze mee naar 
scouting! Hier komen ze altijd van pas, is het niet voor 
afwassen, dan is het wel voor het spelen van spellen. 
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Grote & kleine “Struikrovers” gezien in 2019 

Al enige tijd bouwde de 
spanning zich op, en vrijdag 17 
mei om 19:00uur was het dan 
zover; de Scouting Sint Victor 
vaders en zoons mochten samen 
op een heus bivak. Voor velen 
een nieuwe ervaring. Zo nieuw 
dat enkele vaders gretig gebruik 
maakten van de oefening 
“ruimtevaarder-op-zetten” die 
twee weken daarvoor was 
georganiseerd. Maar niet alleen 
bij de vaders en zoons heerste 
een opgewonden spanning, ook 
de uitzwaaiende moeders hadden het niet makkelijk.  

Nadat de struikroverbendes waren ingedeeld en ieder voorzien 
was van een zak goudstukken, vertrok de karavaan naar het 
prachtige en afgelegen bosterrein van het Reeënbos in 
Austerlitz. Onderweg werd overlegd welke naam elke bende zou 
aannemen zodat iedereen zich bij aankomst kon concentreren 
om met vereende krachten alle spullen naar het terrein te 
slepen/duwen. Enkele struikrovers moedigden dat gesleep aan 
vanaf een prominente plek bovenop de aanhanger. 

Elke bende zocht een eigen territorium uit rond de centrale 
kampplek en in no-time stonden de tenten en de zelf gesjorde 
keukens. Zo tegen schemering was een ieder gesetteld en werd 
het bivak officieel geopend. Elke bende presenteerde zijn naam 
onder de breed wapperende vlag en leverde zijn goudstukken in 
waarmee de grote zak goudstukken als totem aan 
aantrekkingskracht toenam. Nu ja, het was de bedoeling dat alle 
goudstukken daarin kwamen, maar daarover later meer. 
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Omdat de struikrovers uit 
alle hoeken en gaten van 
Sint Victor verzameld waren, 
was nadere kennismaking 
handig. Hoe leer je elkaar 
beter kennen dan met een 
mooie pot dodende straal; 
een erg modern wapen in 
handen van bijvoorbeeld 
Dylan als oerdegelijke 

struikrover. De krachten werden daarna aangevuld met een 
stevige bak soep rond het kampvuur en nog net op vrijdag, 
gingen de struikrovertjes elk naar hun bendetent. De vaders 
volgde natuurlijk kort daarop…. 
 
Zaterdagmorgen ritselde het al vroeg in het bos, en om 8 uur 
verzamelden de bendeleiders zich rond de fourage-voorraad. 
Nadat iedere bende een stevig ontbijt had verorberd en de boel 
aan kant had gebracht, gingen de 5 bendeleiders gezamenlijk 
het kamp rond om ieder bende-territorium te beoordelen op 
creativiteit en netheid. Opmerkelijk genoeg stonden er 4 vrijwel 
identieke keukens, echter die van de Bosduivels, notabene onder 
leiding van onze gebouwbeheerder, had een geheel afwijkende 
architectuur. De Gruwelijke Grapjassen en, hoe kan het ook 
anders, de Wilde Zwijnen, beide onder aanvoering van onze 
twee meest ervaren jeugdscouts, moesten nog iets leren over 
netheid. De bende van het zwarte bos kreeg als winnaar op 
beide onderdelen de Totem in beheer. Ene Mathijs bond de 
totem om de nek en zou deze met zijn leven verdedigen ….. 

De verdere morgen ging op aan het gezamenlijk bouwen van 
een reusachtige kabelbaan (pappa’s?) een tijgerbaan (kleinere 
struikrovers) en iedere bende maakte een eigen pijl en boog. 
Elke bende kreeg ondertussen instructie van Stijn over de 
werking en mogelijkheden van een kompas. Nadat van de lunch 
was genoten werden de diverse onderdelen in gebruik genomen; 
iedere bende kon punten scoren met boogschieten (op een 
veilige roos), door op tijd en met een behoorlijke creatieve 
vrijheid een hoeveelheid water per kabelbaan door het bos te 
transporteren, en ook de tijgerbaan kende een tijdrit. Iedere 
bende moest verder een kaart-kompas tocht over het 
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kampterrein uitzetten en nadien werden de routes uitgewisseld 
van bende zodat een ander bende die route kon lopen en de 5 
markeringspunten kon “ophalen”. Ieder gevonden 
markeringspunt leverde de zoekers een punt op, ieder niet 
gevonden punt, kostte de uitzetters een punt. Tussendoor 
ontwierp en maakte iedere bende zijn eigen vlag en werkte vele 
kleine struikrovers aan het prepareren van een fantastisch 
kampvuur voor die avond. 

Overigens meldt dit verslag niet iedere koffiebreak; je wilt niet 
weten hoeveel liter van dit zwarte goud, grote struikrovers 
continue nodig hebben. Inmiddels werd het tijd voor een warme 
hap die voorzien was met macaroni, diverse verse groenten, 
smak, en vla als toetje. Kennelijk aangespoord door de 
beoordeling van bendes op creativiteit die morgen, ontstond 
echter een ware kookwedstrijd en werd bij het gebruikelijke 
voorproeven door de initiërende struikrovers, zeer gevarieerde 
en prima smakende 
sterrenmaaltijden, met zelfs 
crème-brûlée aangetroffen. 

Na de maaltijd, waarbij 
sommige eerder wat 
bedenkelijke keukens een 
opmerkelijk transitie 
ondergingen en glommen 
in de onder gaande zon, 
was er koffie en benderaad. Daar presenteerde een ieder zijn 
vlag en werd de tussenstand voor de Totem opgemaakt; al weer 
de Bende van het Zwarte Bos als braafste struikrovers 
genomineerd, echter werd iets vreselijks duidelijk. Matthijs, die 
eerder had beloofd de totem met z’n leven te beschermen had 
deze niet meer in zijn bezit. Waar is die Totem nu ?? 
 
Maar goed, na even zoeken toch maar door met het volgende 
onderdeel; het struikroverspel naar analogie met levend 
stratego. Twee teams, gesorteerd op lengte gingen middels 
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Koning, Sheriff, Robin 
Hood, Soldaat, 
Struikrover of Jonkvrouw 
(?) met elkaar de strijd 
aan. Nee Dittmar, je zou 
niet rennen in het bos. 
Maar het lijkt er 
welverdacht veel op. Na 
enkele fanatieke potten 
trad de schemering in en 
traden we aan voor een wandeling verder het bos in; een 
prachtig terrein voor het dierenspel. Aangekomen kregen de 
kleinere struikrovers een kaart met vele dierennamen, en de 
grote struikrovers een pen. Daarmee togen de grote struikrovers 
ieder naar een onzichtbaar plekje in het bos om het geluid van 1 
van de dieren na te doen. U raadt het al, met de bedoeling dat 
ze gevonden zouden worden om dan het betreffende dier af te 
tekenen op de kaart van het kleine struikrovertje. Echter toen de 
pappa’s allemaal goed verstopt waren en het bos zich 
enthousiast vulde met een pallet aan dierengeluiden, bleef het 
verder stil….. 
De struikrovertjes waren inmiddels al een heel eind op weg naar 
het kampvuur, de pappa’s “gedropped” en een beetje voor aap, 
slang, koe, etc achterlatende. Na enige tijd klonk dan ook een 
vertwijfeld “hier klopt iets niet” door het bos. Sportief als de 
pappa’s waren namen ze een grote omweg terug, zodoende de 
rovertjes tijd gunnend om al gniffelend aan het kampvuur de 
kelen schor te zingen onder het genot van vele marsh-mellows. 
Toen dan eindelijk de grote rovers aansloten, werd dat gevierd 
met warme chocolademelk. Nu ja, tot de rovertjes allen weer in 
hun respectievelijke tenten sliepen. 
 
Zondag sliepen alle rovers tot even negen uur uit. Op een na. 
Die zocht verbeten naar de vermiste goudstukken. Het is 
overigens al verdacht als je je bende “de Zware Jongens” noemt, 
echter nog meer als je nauwelijks mee zoekt naar de Totem. M 
nam revanche door de zware jongen als eerste uit hun diepe 
gesnurk te “gongen”. 
 
Na een nog luxer ontbijt, diverse soorten pannenkoeken, diverse 
variaties ei/ham, KOFFIE en ander lekkers, deden de vijf 
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bendeleiders wederom hun inspectie. Wat 24 uur wel niet kan 
doen; alle bendes toonden hun braafheid van de bovenste plank 
met super nette tenten en keukens. De verdeling van 
Totempunten onder het hijsen 
van de vlag, leverde dus geen 
verschil in score meer op. 
Maar ook nog steeds geen 
Totem!  
Nadat we helaas afscheid 
namen van een zieke en een 
klussende rover vingen we 
aan met het ochtendspel. Een 
spoedcursus “Morse seinen”, 
waarbij iedere bende splitst in 
2 delen en steeds een bende-deel woorden zond per zaklamp 
naar de andere zijde van het bos, waar het andere bende deel 
deze moest ontwaren. Elke goed overgekomen letter, leverde 
een punt op. Na de zeer geconcentreerde eerste ronde, wisselde 
de bende helften van functie en ving het tweede kwartier aan. 
Zware Jongens zijn ook gewiekste jongens en de seinsnelheid 
bleek in die tweede helft extreem toegenomen. Tot tranen en 
buikpijn van enkele andere spelers toe; zelden zo gelachen. 
 
Zo rond de middag werd de resterende fourage verzameld en 
slim herverdeeld over de bendes zodat ook de lunch weer een 
feestmaal werd in de dit weekend uitbundige zon. Op 
uitdrukkelijk verzoek van enkele opgewarmde pappa’s, speelden 
we daarna nog 2 potten van het struikroverspel en, oeps nu is 
het wel hoog tijd om af te breken. We sloten af met de finale 
uitreiking van de Totem, die tijdens de morgen in delen werd 
terug geroofd door enkele oudere struikrover(tjes) letterlijk op 
de kop uit te schudden en verder nog wat preventief 
achtergehouden goudstukken op te sporen bij de Bosduivels. 
Wederom met vereende krachten vonden alle spullen netjes hun 
weg naar de aanhanger en auto’s en arriveerde de struikrovers 
iets na de afgesproken tijd van half vijf, voor het roverhol in 
Waddinxveen. Vele handen maken licht werk, dus opruimen was 
in no-time gereed, waarna alle struikrovers moe maar zeer 
voldaan (waarschijnlijk) richting de eigen douche vertrokken. 
Alle struikrovers en pappa’s; dank voor een geweldig weekend!  
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Verjaardagskalender 
 
Juli 
7. Si Yan Ruiter 
8. Jaylana Boere 
14. Yvonne Spanenburg 
23. Eva Teunisse 
24. Luc Soeterbroek 
25. Nicky van Rijn 
25. Dominique van der 
Velde 
 
Augustus 
1. Danique Schuite 
7. Sophie Ouwejan 
7. Ytse van Pruissen 
8. Finn van Wel 
16. Kym Bonsel 
19. Sanne van Rosse 
 
 

 
 
21. Jamie Moons 
21. Jayvee Nieuwdorp 
22. Joyce den Hartog 
23. Pien Smith 
26. Esmé van Wijk 
29. Kyano Doelsamat 
 
September 
3. Beau van Wichen 
4. Rick de Jong 
7. Guusje Willemstein 
9. Sam van Wijk 
12. Harm van Schaik 
16. Dyon Konijn 
20. Tim Verbree 
22. Dylan Visser 
28. Bjorn Burggraaf 
28. Bob Gilijam
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ANTWOORDEN 
 
Legpuzzel: 

 
 
Welke leiding hoort waar? 
Bevers: Stanley, Sterre, Fleur, Rosemarijn, Rebbel 
Esta’s: Kaa, Chil, Mowgli, Louie, Hathi, Tabaqui 
Welpen: Baloe, Jacala, Rikki Tikki Tavi, Bandar, Raksha 
Gidsen:  Jamie, Ian, Chris 
Verkenners: Maartje, Niels, Stefan, Jur, Tim 
RS: Tim, Ian, Stanley, Sam, Jur 
 
Rebus: 
Het is een perfecte zomerdag wanneer de zon schijnt. 
 
Woordzoeker: Wij gaan op zomerkamp!  
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Doolhof: 

 
 
Sudoku: 
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Halfjaarplanning 
 
Misschien zijn jullie er nog totaaaal niet mee bezig, maar na de 
zomervakantie staat er gewoon weer een nieuw scoutingseizoen 
voor de deur. Hierbij vast wat data die onmisbaar zijn op de 
agenda! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6/7 september  Onze eerste opkomst van het    

nieuwe seizoen!  

14 september Rabofietstocht 

21 september overvliegen! De oudstejaars 
kinderen vliegen over naar de 
volgende speltak. 

5 oktober Installeren van de 
overgevlogen kinderen. 

19 oktober JOTA 

23 november Speculaasverkoop 
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