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Colofon    
  

Bevers  jongens en meisjes van 5 t/m 7 jaar 

    vrijdagavond 18:30 – 20:00 uur  

    contactpersoon: Stanley 

    e-mail: Bevers@scoutinsintvictor.nl 

 

Esta’s   jongens en meisjes van 7 t/m 11 jaar 

    vrijdagavond 18:30 – 20:30 uur 

    contactpersoon: Kaa 

    e-mail: Estas@scoutinsintvictor.nl 

 

Ranjanwelpen jongens en meisjes van 7 t/m 11 jaar 

    zaterdagochtend 10:00 – 12:00 uur 

contactpersoon: Rikki-Tikki-Tavie 

e-mail: 

Ranjanwelpen@scoutinsintvictor.nl 

 

Gidsen  meisjes van 11 t/m 15 jaar 

    zaterdagmiddag 14:00 – 17:00 uur 

    contactpersoon: Jamie Moons 

    e-mail: Gidsen@scoutinsintvictor.nl 

 

Verkenners  jongens van 11 t/m 15 jaar 

    zaterdagmiddag 14:00 – 17:00 uur 

    contactpersoon: Maartje Hulzinga 

    e-mail: Verkenners@scoutinsintvictor.nl 

 

R/S   jongens en meisjes van 15 t/m 18 jaar 

    vrijdagavond 20:00 – 23:30 uur 

    contactpersoon: Luuk van Drunen 

    e-mail: rs@scoutingsintvictor.nl  

Stam   jongens en meisjes van 18 t/m 22 jaar 

    vrijdagavond 21:00 – 00:00 

    contactpersoon: Christiaan Kemp 

    e-mail: Stam@scoutingsintvictor.nl 
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Redactief  
  

Hallo allemaal!  

  

Een tijd geleden is er een Periovic geweest, maar hoe gaat het 

nu op scouting en met de andere speltakken? 

 

We gaan het zien in deze Periovic!   

  

Veel leesplezier,  

  

Groetjes, de Redactie!  
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Beverpost!  

De bevers begonnen het nieuwe jaar goed met de yoga les met 

Sterre. Sterre had een aantal yoga poses bedacht, zoals de gapende 

leeuw en kraanvogel. Natuurlijk mochten de kinderen zelf ook wat 

yoga poses bedenken. Daarna hebben we de bevers uitgedaagd door 

een potje master mind te spelen. De bedoeling van dit spel is om het 

gekleurde kaartje bij de juiste beker te leggen. 

Ook hebben we in deze opkomst aan 

een aantal bevers gevraagd wat zijn het 

leukste vinden aan scouting. 

Aiden: “Ik vind jagerbal het leukste 

spelletje, de leiding probeert de bevers af 

te gooien en dat vind ik altijd heel erg 

leuk. Ook vind ik WC tikkertje heel erg 

leuk, omdat iedereen dan in een WC veranderd.” 

Mathijs: “Ik vind jagerbal leuk om te doen en ik vind het spel de 

slaaptovenaar ook best grappig. Bij dit spel staat iemand op de gang 

en ondertussen wordt er een slaaptovenaar aangewezen. De slaap 

tovenaar probeert iedereen in slaap te toveren zonder dat de persoon 

die naar de gang is geweest het ziet.” 

Kyano: “Ik vind het lied dat wij aan het begin en einde zingen het 

leukste. Het is mijn favoriete lied.” 

Deze opkomst hebben we ook Stanley’s verjaardag gevierd. Stanley 

had lekkere cake met M&M’s meegenomen en de bevers vonden het 

erg lekker. Natuurlijk hebben wij de opkomst afgesloten met een 

potje jagerbal. 

Dikke knuffel van de Bevers! 
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Ranjanwelpen 

Hallo allemaal, 

Ook de welpen hebben weer een hoop meegemaakt afgelopen tijd! 

Florian schrijft een stukje over nachtje over en Si-Yan schrijft een 

stukje over twee opkomsten. 

“Nachtje over was heel leuk. We gingen naar Blijdorp, daar waren 

heel veel dieren. Als eerste gingen we naar de prairiehondjes, die 

waren heel schattig. Daarna gingen we naar de zeedieren; er waren 

haaien, roggen, vissen en nog veel meer. Dat was heel mooi. We 

hebben ook patat gegeten, op tafel! Daarna waren we klaar met 

nachtje over. 

Groetjes Florian” 

“Dit jaar hebben we hele nieuwe en leuke dingen gedaan, zoals de 

vorige opkomst. We hebben levend Stratego gespeeld, maar dan met 

Spongebob figuren. We deden het over de dijk en toen ik net bij de 

burcht van de anderen was, werd ik getikt. De dijk was een beetje nat, 

dus mijn sokken ook. Vorig jaar met de Kerstopkomst hadden we 

gelasergamed. Ik was best goed, al zeg ik het zelf. Je had drie 

streepjes op het pistool en één streepje was negen 

levens. Als je levens op waren en je wilde schieten kon dat niet en 

moest je naar boven wachten tot iedereen af was. 

Groetjes Si-Yan” 

Groetjes, 

De Ranjanwelpen 
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Kleurplaat 
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Gidsen 

November was de maand van winterbivak. 

Het was tot laat nog spannend waar we 

heen gingen, maar uiteindelijk kwamen we 

erachter dat we in Reeuwijk zouden 

verblijven. Nadat we onze bedden hadden 

opgezet, gingen we al snel weer buiten toe. 

Tussen de bomen hebben we dieren 

verstoppertje gespeeld. Het doel van dit spel 

is verstoppen en elke minuut jouw dieren 

geluid te laten horen. Tot slot hebben we 

ook nog de leiding voor de gek gehouden 

met een spannend spelletje dodende straal.  

De volgende dag werden we al weer snel uit 

onze bedden gehaald tot onze verbazing: 

gevulde schoenen! Blijkbaar was 

Sinterklaas die nacht langs geweest, waar wij heel vrolijk van 

werden. Na het ontbijt moesten we snel onze spullen pakken, want 

we gingen erop uit. Waar we heen gingen was natuurlijk een 

verassing. Toen we eenmaal dichterbij kwamen hoorden we de 

vogels al fluiten, wat voor ons betekende dat we naar Avifauna 

gingen! Hier hebben we veel dieren gezien en ook nog zelfs de vogels 

gevoerd. De tijd ging erg snel en het werd steeds kouder. Het werd 

dus tijd om naar huis te gaan en verse pannenkoeken te eten. Toen 

het heerlijke avondmaal helemaal op was, zijn we een levend en 

zelfbedacht bordspel gaan spelen. Het was een drukke dag dus 

gingen we weer ons warme bedje in om daarna wakker te worden op 

alweer de laatste dag. Als afsluiting van het weekend hebben we 

levend Mastermind gespeeld. Het was een enorm leuk weekend en 

we kijken nu al uit naar het volgende bivak! 
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In het nieuwe jaar zijn we begonnen met ons favoriete onderdeel: 

Pionieren! De gidsen kregen de opdracht om met enkel en alleen 

pionier hout een brug te bouwen. In het begin leek dit super lastig, 

want hoe kan je nou een goed werkende brug bouwen zonder 

touwen? In de barre kou hebben de gidsen samen gewerkt waardoor 

uiteindelijk het spectaculaire eindresultaat tevoorschijn kwam. Met 

trots presenteren zij dus hun brug. 

Groetjes, 

De Gidsen 
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Carnavalsfeest 
 
Het was feest! Op 3 februari mochten alle kinderen en ouders bij ons 

naar de disco komen. In februari is het thema Carnaval dan voor de 

hand liggend en erg leuk! Kinderen en ouders kwamen in de gekste 

kostuums. Zo hebben we prinsessen, hippies, bananen en skeletten 

voorbij zien komen. Onze DJ Hathi draaide de leukste 

carnavalsplaatjes en bij de bar kon iedereen terecht voor een hapje 

en drankje van onze rs’ers en stammers. Van tevoren waren er 

allemaal ballonnen opgehangen met confetti. Deze confetti bleek zo’n 

succes dat uiteindelijk de ouders meer aan het dansen waren dan de 

kinderen. Deze kinderen hadden natuurlijk geen tijd meer om te 

dansen; confetti gooien was veel leuker! Om 19:57 uur werd dan toch 

echt het laatste nummer ingezet voor de kinderdisco. Een groepsfoto 

en het feest was weer klaar. Om 20:30 uur gingen de 12+’ers door! 

Uiteindelijk heeft iedereen een heerlijk feest gehad en kijkt de 

vereniging er met veel plezier op terug. Bedankt feestcommissie! 
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Verkenners 
 
Afgelopen jaar hebben de verkenners een postcodeloterij fiets een 

likje verf gegeven. Ze hebben de fiets zelf uit elkaar gehaald, de 

onderdelen opgeschuurd en zelf de kleur gekozen. Met deze kleur 

hebben ze de onderdelen stuk voor stuk gespoten. Bij het de-

assembleren liepen de verkenners af en toe vast, wanneer ze waren 

vergeten welke kant op te draaien om de bouten en moeren los te 

halen. Met wat tips hier en daar kwam alles los. De verkenners 

hebben in ieder geval wat geleerd over het sleutelen aan fietsen. In 

de toekomst zullen er nog meer uitdagende technische opkomst 

langskomen. 

 

Groetjes de verkenners 
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RS 
 
Hoi scoutingluitjes, 

 

Hier een geschreven woord vanuit de RS. Er zijn het afgelopen half 

jaar veel verschillende dingen gebeurd. De leukste waren toch wel 

het zomerkamp, onze gave Jachtseizoen opkomst, de opkomst tegen 

Boskoop en de kerstopkomst.  

Met ons zomerkamp zijn we naar België geweest. Als RS proberen 

we ieder jaar een leuke andere locatie in het buitenland te regelen. 

Dit jaar zaten we een uurtje met het ov van de Gentse feesten 

vandaan. Hier moesten we natuurlijk even een bezoek aan brengen! 

Wat een drukte en gezelligheid. Wat ons betreft een zeer geslaagd 

uitje.  

 

 
 

Als tweede werd Jachtseizoen genoemd. Heb je daar weleens van 

gehoord? Het is een soort Project-X, maar dan zelf met je eigen 

telefoon. Je krijgt groepjes mensen die gezocht moeten worden en 

mensen die moeten zoeken. Elk kwartier krijgen de zoekers de 

huidige locatie opgestuurd. Bij de RS eindigde dit in een groepje dat  

door een granenveld liep en zo hoopte niet gevonden te worden. Dit 

is een van onze leukste opkomsten geweest het afgelopen half jaar.  
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Naast deze ontzettend gave opkomst hadden ook nog een speciale 

opkomst: We hebben in het Gouwebos vlaggenroof tegen de RS’s van 

de Mr. Van Daelgroep uit Boskoop gespeeld. Wij bleken net iets 

minder fanatiek te zijn: Geen walkitalkies, opblaasboot of RS’er in 

wetsuit. We hebben het dan ook helaas niet gewonnen. Het was 

echter erg gezellig en hebben genoten van hun gastvrijheid achteraf! 

Er liggen al plannen voor een revanche, maar dan met een ander 

spel.  

 

Als laatst hebben we er afgelopen kerst een gezellige avond van 

gemaakt bij de RS, we hebben namelijk eerst met zijn allen 

uitgebreid gegeten met diverse hapjes. Daarna hebben we met zijn 

allen gelasergamed, dat heeft zeker veel lachwekkende momenten 

opgeleverd. Kortom was het een zeer geslaagde avond en hebben zo 

gezellig met elkaar het jaar afgesloten! 

 

Groetjes, 

 

De RS 
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Prinsjesdag 2017 

Onze verening mocht samen met de andere scouting in Waddinxveen 

onze gemeente vertegewoordigen in de Erehaag tijdens prinsjesdag. 

Wat een eer! Uit elke provincie worden elk jaar 10 gemeentes 

gevraagd om 20 inwoners te leveren voor in de Erehaag. De enige 

voorwaarde is, is dat ze in soortgelijke kledij moeten. Dit kan een 

uniform zijn, maar ook allemaal een zwart shirt. Gemeente 

Waddinxveen moest dus kiezen we ze zouden vragen en kwamen 

vanwege de nette uniformen bij Scouting terecht. Natuurlijk gaan 

wij mee! Helaas konden niet alle vrijwilligers mee, dus is er een 

selectie gemaakt. De dag was lang, maar een ‘once in a lifetime 

experience’. Hieronder staat een samenvatting van de Social Media 

en een fotocollage om een goede indruk te geven. 

“Zo’n twintig leden van scoutinggroepen Sint Victor en Klimopgroep 

uit Waddinxveen vormen vandaag samen met andere inwoners uit 

verschillende gemeenten (200 in totaal) de erehaag op de route van 

de Glazen Koets.” – Gemeente Waddinxveen 

“12 kaderleden van Scouting sint Victor mogen op 19 september 

Scouting Nederland vertegenwoordigen bij prinsjesdag. Dit is 

natuurlijk een hele eer die toch wat voorbereiding vereist, daarom 

hebben zes van deze leden hun fluitenkoord vanavond geknoopt. Zo 

zien we er op en top uit op deze speciale gelegenheid!” – Scouting 

Sint Victor  

“Gister was het zover. De 12 

kaderleden mochten samen 

met leden van de Klimop 

Prinsjesdag bijwonen. Het 

was een super dag en we 

hebben er weer een mooie 

ervaring erbij!” – Scouting 

Sint Victor 
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Stam 
 

Soms vraagt men zich wel eens af, wat doet die Stam nu eigenlijk? 

Dat kunnen we jullie vertellen! We gaan twee keer per jaar op bivak 

en vermaken ons verder op de vrijdagavond op het clubhuis. Het 

laatste wat we uitgebreid gedaan hebben is dan ook een zeer 

geslaagde sinterkerst opkomt. Wie zegt dat er in de winter niet 

gebarbecued kan worden? Wij niet! Tegen alle natuurwetten in 

hebben we dus heerlijk gebarbecued. Nadat dit diner bestaande uit 

kip, speklapjes en ander lekker vlees op was zijn we boven een 

filmpje gaan kijken onder het genot van een ijsje. Als dat geen 

culinair hoogstandje is weten wij het ook niet meer! 

 

Groetjes, 

 

De Stam! 
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Hoe maak je een vliegtuigje 
 

 

 

 

 


