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Colofon Periovic 
 
PERIOVIC is een periodiek verschijnend contactorgaan van 
SCOUTING SINT VICTOR, te Waddinxveen. 
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. 120 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: Femke Anker 
 
GIDSEN meisjes van 11-15 jaar 
 contactpersoon: Luc Mimpen 
 
VERKENNERS jongens van 11-15 jaar 
 contactpersoon: Koen van der Ham 
 
ROWANS & SHERPA’s jongens en meisjes van 15-18 jaar 
 contactpersoon: Maayke van den Berg 
 
STAM jongens en meisjes van 18-23 jaar 
 contactpersoon: Michelle Berkhoff 



 3 

Jaargang 31, nummer 2, juni 2014 
 

Redactief 
 
Hallo allemaal! 
 
Het is alweer even geleden dat de vorige Periovic is uitgebracht.. 
We hebben dit keer niet alleen stukjes van de speltakken, maar 
ook van bestuursleden en de website. Natuurlijk hopen we dat 
iedereen na het lezen van deze Periovic weer helemaal op de 
hoogte is. Veel leesplezier!  
 
Groetjes, de Redactie! 
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De pen 
 
De pen is dit keer iets anders dan anders. We 
hebben namelijk geen leiding om voor te stellen, 
maar nieuwe bestuursleden. Jaja, u leest het 
goed! We hebben nieuwe bestuursleden en zijn hier erg trots op. 
Bij deze een kort voorstelrondje.  
 
Hallo,  
 
mijn naam is Arthur van Pruissen. 
Onlangs ben ik benoemd tot 
penningmeester van de Stichting. Mijn 
stukje in deze Periovic dient dan ook 
om mij verder voor te stellen..  
 
Ik ben de vader van de bevers Kyran 
en Myrddin en ben getrouwd met 
Yvette. In het dagelijks leven ben ik accountant van beroep bij 
Grant Thornton te Gouda. Hiertoe heb ik de HEAO opleiding 
gevolgd aan de Haagse Hogeschool, alsmede een post-HBO 
studie om accountant te worden. Ik ben met name werkzaam in 
de controlepraktijk. 
 
Verder heb ik geen scouting achtergrond en zal mij dus verder 
dienen te verdiepen in het reilen en zeilen van de scouting. Ik 
ben daarom ook blij dat de overige bestuursleden, van de 
vereniging en de stichting, mij hiermee verder op weg kunnen 
helpen en hoop op jullie begrip wanneer ik niet de juiste scouting 
termen of benamingen weet. 
 
Ik hoop jullie verder te leren kennen en tegen te komen bij de 
scouting! 
 
Arthur van Pruissen 
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Hallo, 
 
mijn naam is Mariska van Wijk-
Flux. Ik heb drie kinderen: 
Jennifer, 19 jaar, Stamlid en 
leiding van de verkenners. Ze zit 
al op de scouting vanaf de Bevers. 
Sam, 15 jaar, lid van de R/S en zit 
ook al vanaf de bevertijd op de 
scouting. Als laatst ben ik moeder 
van Esmé. Zij is pas 2,5 jaar: haar 
scouting truien en shirts liggen 
voor de toekomst al klaar. 
 
Ik ben 41 jaar, getrouwd met Ton. Hij is sommige van jullie wel 
bekend als klusser binnen de scouting. Ik werk als persoonlijk 
begeleider met veelal jong volwassenen met een lichte 
verstandelijke beperking en allerlei gedragsproblematiek. 
Daarnaast werk ik als verpleegkundige op het medisch centrum 
binnen de stichting waar ik werk. 
 
Ik loop al enkele jaren te twijfelen om me aan te melden als 
betuurslid, maar er was altijd wel iets wat me tegen hield en vaak 
de tijd. Wel vind ik het zeer belangrijk om een goede vereniging 
te hebben, die onze kinderen plezier, maar ook een veilige en 
vertrouwde omgeving biedt. 
Door mijn ervaring in de geestelijke- en lichamelijke 
gezondheidzorg lijkt mij een functie binnen het 
verenigingsbestuur het prettigst. 
 
Groet Mariska 
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Hallo allemaal, 
 
mijn naam is Jessica Koetsier. Ik heb een achtjarige dochter bij 
de Esta’s, en een zoontje van twee. 
 
Gezien het feit dat ik huismoeder ben, heb ik wat tijd over om 
vrijwilligerswerk te doen. Aangezien er al geruime tijd 
bestuursleden gezocht werden, heb ik besloten om dit in ieder 
geval een paar jaar te gaan proberen. Ik zal de functie van 
secretaris van het stichtingsbestuur op me gaan nemen en zal 
jullie de komende tijd dus allemaal wel eens gaan ontmoeten. 
Aangezien ik zelf helemaal geen scouting ervaring heb, kijk ik 
ernaar uit om veel van jullie te gaan leren. 
 
Groetjes Jessica 
 
 
 
 
 
 

	   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, voor (bijna) alle speltakken.  
 
Heb je interesse? Laat een berichtje achter via de website, bij 
contact, of spreek een leiding aan! 
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Beverpost! 
 

Hallo allemaal! 
 

Hier weer een berichtje van de bevers. 

 Door het heerlijke weer de laatste tijd zijn de bevers er veel op 
uit gegaan. Lekker buiten in de natuur spelletjes doen en gezellig 
wat met z’n allen drinken!  

Voor Moederdag zijn we erg 
actief bezig geweest. Iedereen 
mocht een plastic bekertje 
vingerverven! Daarna zijn ze 
allemaal prachtige bloemen 
gaan knutselen om deze in het 
plastic bekertje te zetten. We 
kregen prachtige bloempotten. 
Ook hadden wij hartjes papier 
waardoor het allemaal mooi 
ingepakt werd en de moeders 
goed verwend werden.  

 

Ook hadden we een opkomst waarbij de kinderen zelf de 
spelletjes mochten kiezen. We hebben Chinese muur, Hollandse 
leeuwen, jagerbal en tikkertje gedaan. Een andere opkomst 
hebben we voetbal slagbal gedaan. het was lekker actief, maar 
wel even wennen omdat het opeens met je voeten was en niet 
met je handen.  
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Nu zijn jullie weer een beetje op de hoogte van alles wat de 
bevers de afgelopen tijd hebben gedaan. Hopelijk hebben jullie 
ervan genoten! 

Veel groetjes van de bevers! 
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Website 
Hallo allemaal! 
Misschien heb je het al gemerkt: de scouting site heeft een 
volledig nieuw design! De inhoud is deels hetzelfde gebleven, 
maar de meeste pagina’s zijn herschreven om mee te gaan met de 
tijd. Iedere speltak heeft nu ook een eigen pagina met een korte 
omschrijving van de activiteiten en namen van de leiding en 
contactpersonen. Ook kun je nu alle foto’s van de oude site weer 
terug vinden en ze via een diavoorstelling bekijken. De Periovic 
zal vanaf nu ook elke keer online te bekijken zijn, de oudere 
versies worden ook online geplaatst. 
 
Nieuwe functies 
Op de homepage is een agenda te vinden, de activiteiten van de 
speltakken en de vereniging zijn daarin overzichtelijk terug te 
vinden. Ook nieuw is wanneer de site vanaf een mobiel apparaat 
wordt bezocht je automatische naar de nieuwe mobiele site zal 
worden geleid. De pagina’s zullen zich aanpassen aan elke 
schermgrootte en daardoor zal de site gebruiksvriendelijker zijn 
voor mobiele bezoekers. 
Als je nog aanvullingen of suggesties hebt voor de nieuwe site 
mag je ze doorsturen via het contact formulier en neem zeker een 
kijkje op de vernieuwde site! 
 

	   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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De Kabouters 
& Welpen 
 

 
 

Van ons krijgen jullie een aantal foto’s te zien. Hopelijk zeggen 
deze voldoende!  
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Groetjes de welpen en kabouters! 
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De Esta’s 
 
 
 
Hoi hoi iedereen, 
 
Ook de Esta’s hebben weer een hoop gedaan 
de afgelopen paar maanden. 
Er is veel gebeurd de laatste tijd met de Esta’s. Veel opkomsten, 
veel lachende kinderen en natuurlijk was het allemaal heel 
gezellig! We begonnen met de carnavalsopkomst. Bijna alle kids 
kwamen verkleed. Nadat iedereen zich netjes had voor gesteld en 
zijn of haar mooie kleding had geshowd, begonnen we met de 
opkomst. Na deze gezellige avond hebben we nog een hele leuke 
groepsfoto genomen ☺  
Zoals, lekker naar het Gouwebos gaan om daar een mix van 
water, vuur, spons en vlaggenroof te spelen (voor diegene die 
niet weten wat water, vuur, spons is vraag het aan een scout). 
Uiteraard nemen we dan ook een jerrycan met water en limo 
mee.  
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We zijn ook naar het waterparkje verderop de dijk geweest om 
daar levend Mastermind te spelen. Wat best moeilijk lijkt en ook 
is, maar de kids vonden het echt super tof. Achter elkaar aan 
rennen, burchten verdedigen, codes onthouden, samenwerken en 
vooral een hoop lol hebben. Door deze combinatie werden er een 
hoop codes gekraakt door verschillende groepjes. 
Uiteraard weer gezellig geknutseld voor moederdag, een prachtig 
mooi versierde theedoos!! Met z’n alle aan 1 grote tafel en op de 
achtergrond een lekker muziekje.  
 
Tja en dan heb je natuurlijk nog de avond-4-daags... Hierdoor 
hadden we op die vrijdag maar 5 kids. Maar niet zomaar 5 kids 
nee, ze waren in het oranje want het WK was begonnen. Dus om 
in de sfeer te komen gingen we naar buiten met deze toppers om 
flessenvoetbal te doen. Met als eindstand (niet 5-1) maar wel 
allemaal kleddernat ☺ Maar het WK draait niet alleen voetbal, 
maar ook om hockey. Dus hebben we ook nog een potje 
koningshockey gedaan. Met als afsluiter Belgisch-verstoppertje 
door heel het clubhuis. 
 
Ook hebben we nog een keer een super lekker tussendoortje 
gehad. Ook al hadden we wat problemen van de kinderen 
verwacht, want slagroom en Esta’s gaat nooit goed, dachten we. 
Alles ging een soort van goed, maar 1 iemand kon niet normaal 
eten en gaf het slechte voorbeeld: ja dat is onze Mowgli.  
OOoooohja bijna vergeten wij hebben allemaal ontzettend veel 
zin in het zomerkamp wat er bijna aan komt!!!! De volgende 
keer zullen we vertellen hou dat avontuur is gegaan. 
 
Doeii de Esta’s 
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        De Gidsen 
 
 
Hallo iedereen,  

Hier een stukje van de gidsen.  
Het was tijd voor een uitje. Dus we 
gingen met zijn allen naar Gouda 
fietsen en zijn daar naar ‘het 
verwonderlab’ geweest. We gingen 
hier leuke kunstproefjes doen en 
kunstprojecten bouwen. Wat de 
gidsen niet wisten is dat op dat 
moment op scouting alle ouders 
stiekem tassen en met spullen kwamen brengen. Maar waarvoor 
? Toen de gidsen allemaal lekker kunstig bezig waren geweest en 
allemaal gave dingen hadden gemaakt. Was het tijd om weer 

terug te gaan. In 
tussen waren de 
verwonderlab hing 
niet klopte en dat 
het niet half 6 was 
maar half 5. Toen 
we terug waren op 
scouting hebben we 
de opkomst gesloten 
en toen moesten de 
gidsen toch maar 
even boven gaan 
kijken… wat bleek 

nou. De tassen die hun ouders gebracht hadden daar zaten 
slaapspullen in. Het was een verassingsnachtje over!!!! Super 
gaaf natuurlijk !  
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Eerst gingen de gidsen 2 tenten opzetten om in te slapen en de 
leiding ging de barbecue en het avondeten maken. Toen de 
tenten stonden gingen we 
eerst eten. Super lekker 
natuurlijk en na een 
heerlijk toetje van 
geroosterde 
marshmallows. Was het 
tijd om de bedden neer te 
leggen en daarna toen het 
helemaal donker was … 
een potje middernacht 
trefbal !! na het potje 
trefbal was het tijd voor 
een potje belgisch 
verstoppertje in het donker. Toen was het al erg laat maar de 
gidsen gingen nog lekker gezellig een film kijken. ‘snow white 
and the huntsman’ werd de keuze na het stemmen.  
Na de film was het al 2 uur en was het tijd om te gaan slapen. 
Nadat de gidsen hun tanden hadden gepoetst was het tijd voor 
bed !  

De volgende ochtend 
zaten alle gidsen na de 
ochtendgym met kleine 
oogjes aan het ontbijt. 
Lekker buiten in de zon 
! na het lekkere ontbijt 
werd alles opgeruimd 
en schoongemaakt en 
na een ijsje en een 
laatste potje trefbal 
waren de ouders er om 

de gidsen op te halen en thuis lekker te gaan bijslapen !  
Een geslaagd verassingsnachtje !  
 



 18 

Het is heerlijk weer geweest dus zijn de gidsen naar de 
Giethoorn geweest om met bootjes te gaan varen.  
Eerst zijn we er met zijn allen naar toe wezen fietsen. Bij de 
Giethoorn aangekomen zijn we eerst de fietsen wezen wegzetten 
en daarna hebben een paar bootjes toegewezen gekregen en zijn 
we gaan varen. Het was heerlijk weer en na een stuk varen 
gingen we ook zwemmen. Na lekker de hele middag 
gezwommen te hebben zijn we naar huis gefietst.  
De gidsen hebben het weer naar hun zin gehad !  
 
Tot de volgende periovic, 
De Gidsen 
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De Verkenners 
	  
Hallo	  allemaal!	  
	  
Hier	  weer	  een	  leuk	  berichtje	  van	  de	  verkenners!	  
Ook	  wij	  hebben	  de	  afgelopen	  tijd	  weer	  een	  hoop	  beleefd.	  Een	  
tijdje	  terug	  zijn	  we	  namelijk	  op	  bivak	  geweest.	  Maar	  niet	  zomaar	  
een	  bivak,	  maar...	  VADER-‐ZOONBIVAK!	  Zoals	  de	  naam	  al	  
verklapt	  mogen	  de	  vaders	  ook	  eens	  een	  duik	  nemen	  in	  de	  
geweldige	  bivakbelevenis	  en	  
laten	  de	  verkenners	  natuurlijk	  
even	  zien	  hoe	  het	  moet.	  	  
	  
Nadat	  wij	  op	  de	  vrijdagavond	  
waren	  afgereisd	  naar	  
Aerdenhout	  moesten	  we	  
beginnen	  met	  het	  opzetten	  
van	  het	  kamp.	  Met	  behulp	  van	  
een	  flink	  aantal	  sterke	  vaderhanden	  stonden	  de	  tenten	  en	  
keukens	  binnen	  no-‐time!	  Na	  het	  opzetten	  was	  het	  tijd	  voor	  
kampvuur.	  Bij	  ons	  kampvuur	  ontvingen	  wij	  een	  onverwachte	  
gast,	  namelijk	  een	  zogenaamde	  Eddard	  Stark.	  Hij	  vertelde	  ons	  
dat	  de	  voormalige	  koning	  gestorven	  was	  en	  dat	  de	  zoon	  van	  de	  
koning	  nu	  de	  nieuwe	  koning	  wordt.	  Dit	  klonk	  ons	  allemaal	  

normaal	  in	  de	  oren	  totdat	  
hij	  ons	  vertelde	  dat	  de	  
zogenaamde	  'zoon'	  van	  
de	  koning	  helemaal	  niet	  
de	  zoon	  van	  de	  koning	  
was!	  Deze	  'zoon'	  was	  
namelijk	  een	  bastaard!	  En	  
het	  was	  aan	  ons,	  edele	  
families,	  om	  te	  
voorkomen	  dat	  hij	  aan	  de	  
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macht	  kwam.	  Na	  dit	  spannende	  nieuws	  was	  het	  tijd	  voor	  bed	  
voor	  de	  verkenners	  en	  heeft	  de	  leiding	  nog	  een	  tijd	  genoten	  van	  
het	  kampvuur	  met	  de	  vaders.	  
	  	  	  	  
De	  volgende	  morgen	  vernamen	  wij	  dat	  Eddard	  Stark,	  de	  man	  die	  
gisteren	  verkondigde	  dat	  er	  een	  bastaard	  op	  de	  troon	  zou	  
komen,	  ter	  dood	  veroordeeld	  is	  vanwege	  verraad	  van	  de	  nieuwe	  
koning.	  Er	  werd	  hierdoor	  snel	  een	  AEF	  (een	  algemene	  edele	  
familievergadering)	  georganiseerd	  waarbij	  wij	  deze	  tegenslag	  
bespraken.	  De	  conclusie	  was	  dat	  de	  enige	  manier	  om	  dit	  op	  te	  
lossen	  was	  door	  keiharde	  strijd.	  Zo	  gezegd,	  zo	  gedaan.	  Het	  
ochtendspel	  bestond	  namelijk	  uit	  Risk!	  Door	  dit	  spel	  werden	  de	  

gebieden	  van	  het	  land	  
verdeeld	  over	  de	  edele	  
families	  en	  vanuit	  deze	  
gebieden	  kon	  gestreden	  
worden	  tegen	  de	  koning.	  
Maar	  wat	  is	  nu	  het	  nut	  van	  
land	  wanneer	  je	  geen	  
strijders	  hebt	  die	  voor	  je	  
kunnen	  strijden? 	  

	   	  	  
Het	  middagspel	  bestond	  hierdoor	  uit	  het	  vergaren	  van	  
huurlingen.	  Dit	  kon	  door	  middel	  van	  het	  verzamelen	  van	  
kaartjes.	  Verschillende	  combinaties	  van	  kaartjes	  waren	  
verschillende	  hoeveelheden	  geld	  waard.	  En	  van	  dit	  geld	  konden	  
huurlingen	  gekocht	  worden!	  Dit	  werd	  gedaan	  in	  het	  tweede	  
onderdeel	  van	  het	  spel.	  Tijdens	  dit	  deel	  konden	  de	  edele	  
families	  bieden	  op	  verschillende	  grondstoffen.	  Iedere	  grondstof	  
kon	  een	  verschillend	  aantal	  huurlingen	  onderhouden.	  Een	  
kwartet	  van	  een	  grondstof	  was	  namelijk	  ontzettend	  veel	  waard.	  
Het	  was	  daarom	  nodig	  om	  dit	  spel	  tactisch	  te	  spelen.	  Na	  een	  
hoop	  onderhandelingen	  en	  gerol	  van	  geld	  waren	  alle	  
grondstoffen	  verkocht	  aan	  de	  verschillende	  families.	  Hierdoor	  
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konden	  de	  families	  huurlingen	  voor	  zich	  winnen,	  die	  ze	  diezelfde	  
avond	  nog	  nodig	  zouden	  hebben...	  
	  	  	  	  	  
Deze	  avond	  was	  de	  
ontknoping	  van	  ons	  
spannende	  verhaal.	  
We	  moesten	  de	  
bastaardkoning	  van	  
zijn	  troon	  verdrijven	  
en	  het	  liefst	  
vermoorden	  ook!	  
Maar	  om	  dit	  te	  kunnen	  doen	  moesten	  we	  insluipen	  in	  het	  
kasteel	  en	  langs	  alle	  wachters	  komen.	  De	  families	  met	  de	  
meeste	  huurlingen	  hadden	  voordeel	  gedurende	  dit	  spel	  
aangezien	  zij	  met	  meer	  man	  het	  kasteel	  konden	  bestoken.	  
Degene	  die	  als	  eerste	  al	  de	  koning	  bereikte	  door	  alle	  kaartjes	  
van	  de	  ene	  naar	  de	  andere	  kant	  van	  het	  bos	  te	  smokkelen	  won	  
dit	  spel	  en	  werd	  zo	  automatisch	  de	  nieuwe	  en	  rechtmatige	  
koning!	  	  
De	  volgende	  morgen	  genoten	  de	  jongens	  nog	  even	  snel	  van	  een	  
ontbijt.	  De	  leiding	  had	  het	  helemaal	  gezellig	  gehad!	  De	  laatste	  
nacht	  hadden	  de	  vaders	  namelijk	  i.v.m.	  de	  voorspelde	  regen	  bij	  
de	  leiding	  geslapen.	  Dus	  na	  een	  nacht	  vol	  met	  gesnurk	  overleefd	  
te	  hebben	  zaten	  de	  leiding	  en	  de	  vaders	  's	  ochtends	  gezellig	  met	  
zijn	  allen	  in	  de	  keuken	  voor	  een	  lekker	  laatste	  ontbijtje.	  

Vervolgens	  
hebben	  we	  nog	  
even	  keihard	  voor	  
Michael	  (de	  vader	  
van	  Wessel	  den	  
Ouden)	  gezongen	  
want,	  hij	  was	  jarig	  
vandaag!	  Na	  
groots	  uitgepakt	  



 22 

te	  hebben	  met	  slingers	  en	  toeters	  was	  het	  tijd	  voor	  een	  
traktatie!	  TOMPOUZEN!!	  Na	  deze	  snel	  gemaakt	  en	  opgegeten	  te	  
hebben	  en	  de	  tenten	  ingepakt	  te	  hebben	  vertrokken	  we	  weer	  
richting	  Waddinxveen.	  
	  	  	  	  	  
Dit	  was	  het	  einde	  van	  ons	  spannende	  bivak!	  We	  hebben	  er	  met	  
zijn	  allen	  ontzettend	  van	  genoten!	  
	  
De	  verkennergroetjes	  en	  tot	  de	  volgende	  keer	  maar	  weer!	  
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Een groet van de RS! 
 
 
Heeeyy allemaal, 
 
Ook de RS heeft niet stilgezeten!  
 
In de laatste periode is er natuurlijk heel veel gelachen (de RS 
doet niet anders ;)). Omdat de lente was aangebroken en het weer 
bizar heet was, kwam er een super tof idee voor een opkomst. Ian 
en Caitlin kwamen namelijk met 
het idee om met de RS een ijsje te 
gaan halen. Iedereen had er heel 
veel zin in, althans degene die er 
waren, want helaas waren er maar 6 
RS-ers. Wat een pech hadden wij, 
nu moest de RS twee ijsjes opeten.  
 
En natuurlijk heeft de RS ook wat 
gedaan met het WK. We hebben 
geen opkomst gehouden, maar zijn 
met heel de RS de eerste wedstrijd 
van Nederland gaan kijken. Super 
gezellig toch! Iedereen was lekker 
in het oranje en de stemming was 
erg goed. Zeker nadat het eerste 
doelpunt was gevallen. 
 
Ja het is weer de hoogste tijd. Het jaar is bijna afgelopen, oftewel 
een kijkopkomst voor de oudste Verkenners en Gidsen. Tijdens 
deze opkomst zijn er vooral gecombineerde spelletjes gespeeld. 
We hebben spelletjes gedaan zoals Brave-Holland. Brave 
Holland is een spel dat is ontstaan door Hollandse Leeuwen en 
Brave Hard, oftewel zo snel mogelijk aan de overkant komen 
zonder gepakt te worden. Ook hebben we het vader moeder spel 
gedaan. Met dit spel krijg je kaartje waar je naam opstaat, zoals 
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oma wolf. Wanneer we beginnen zoek je je eigen familie op en 
ga je op een krukje zitten in een bepaalde volgorde. We vonden 
dit toch ook wel een beetje gewoontjes dus hebben het spel 
gecombineerd met Belgisch Verstoppertje. De Opa’s gingen zich 
met een krukje verstoppen in het clubhuis en de rest van de 
familie gingen opa’s zoeken.  
 
Dit waren weer wat opkomsten van de RS, Doeii! 
 
Groetjes van de gezellige Rowans en Sherpa’s! 
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Foto’s van de Stam  
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Verjaardagskalender 
 

Juli 
3  Sandra Ouwejan 
11 Marloes van Dulken 
11 Valesca van Dulken 
14 Yvonne Spanenburg 
16 Luc Mimpen 
19 Patrick Olsthoorn 
22 Femke Anker 
24 Megan Gilyamsen 
27 Thijs Mimpen 
 

Augustus 
7  Ruben van Lindt 
7  Sophie Ouwejan 
7  Ytse van Pruissen 
13 Debby Merkesteijn 
17 Roel Verhoeff 
21 Jamie Moons 
25 Gaby Colla 
 
 

September 
2  Quinten van der Vliet 
4  Rick de Jong 
7  Guusje Willemstein  
9   Sam van Wijk 
10 Frederike Kaayk 
16 Dyon Konijn 
14 Koen van der Ham 
20 Tim Dortland 
22 Dylan Visser 
23 Lara Keesmaat 
28 Bob Gilyamsen 
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