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Colofon    
  

Bevers  jongens en meisjes van 4,5 t/m 7 jaar 

    vrijdagavond 18:30 – 20:00 uur  

    contactpersoon: Stanley 

    e-mail: Bevers@scoutingsintvictor.nl 

 

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

    vrijdagavond 18:30 – 20:30 uur 

    contactpersoon: Kaa 

    e-mail: Estas@scoutingsintvictor.nl 

 

Ranjanwelpen jongens en meisjes van 7 t/m 11 jaar 

    zaterdagochtend 10:00 – 12:00 uur 

contactpersoon: Raksha 

e-mail: 

Ranjanwelpen@scoutingsintvictor.nl 

 

Gidsen  meisjes van 11 t/m 15 jaar 

    zaterdagmiddag 14:00 – 17:00 uur 

    contactpersoon: Jamie Moons 

    e-mail: Gidsen@scoutingsintvictor.nl 

 

Verkenners  jongens van 11 t/m 15 jaar 

    zaterdagmiddag 14:00 – 17:00 uur 

    contactpersoon: Maartje Hulzinga 

    e-mail: Verkenners@scoutingsintvictor.nl 

 

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

    vrijdagavond 20:00 – 23:30 uur 

    contactpersoon: Ian van Gelder 

    e-mail: Rs@scoutingsintvictor.nl 

  

Stam   jongens en meisjes van 18 t/m 22 jaar 

    vrijdagavond 21:00 – 00:00 

    contactpersoon: Maaike Ouwejan 

    e-mail: Stam@scoutingsintvictor.nl 
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Redactie 
  

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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Bestuur 
 

Herinnert u zich onderstaande foto nog? Deze stond in de vorige 

Periovic.  

 

 
Eén  stoere vrouw en vijf stoere mannen die u met regelmaat in het 

prachtige clubhuis van Scouting Sint Victor kunt tegenkomen. Weet 

u wie ze zijn en wat ze doen bij Scouting Sint Victor?  

 

Linksvoor : Eric te Pas, gebouwbeheerder,  

Midvoor : Jennifer van Wijk, groepsbegeleidster,  

Rechtsvoor : Arthur van Pruissen, penningmeester, 

Rechtsachter : Koen van der Ham, praktijkbegeleider, 

Midachter : Peter Verbaas, voorzitter, 

Linksachter : Eric Visser, secretaris. 

 

Met elkaar proberen deze mensen voorwaarden te scheppen 

waaronder de leidingteams en de bijbehorende speltakken van 

Scouting Sint Victor het spel van Scouting optimaal kunnen spelen 

en beleven.  
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Ze gaan door het leven als “Het bestuur” 

Als groepsbegeleidster is Jennifer de begeleider en coach van de 

leidingteams als het gaat om het reilen en zeilen van de speltak. Zij 

houdt zich bezig met de werving van nieuwe leiding en de bezetting 

van de teams, maar is er ook om de relaties met de leidinggevenden 

in goede banen te leiden en zet zich in als er zaken niet lekker lopen. 

Niet geheel ontoevallig staat ze hierdoor wat mij betreft op de 

midvoorpositie. Ze coördineert (maatschappelijke) stages van 

scholieren en studenten bij SSV en heeft een motiverende, 

stimulerende en adviserende rol in het bestuur van SSV. 

 

Op de foto rechtsachter staat Koen van der Ham, onze 

praktijkbegeleider. Als er voldoende leiding is en het loopt lekker in 

de teams, dan is het zijn taak om er voor te zorgen dat de kwaliteit 

van de leidingteams en de individuele vrijwilligers op orde is en 

blijft. Hij let op het behalen van de juiste competenties en 

kwalificaties, bewaakt de kwaliteit van het spelaanbod en dat doet 

hij uiteraard in nauwe samenwerking met groepsbegeleidster 

Jennifer. Ook het organiseren van trainingen, hetzij voor een heel 

leidingteam, hetzij voor individuen behoort tot zijn taken. Leiding 

zijn bij Scouting doe je natuurlijk vrijwillig. Het is echter niet geheel 

vrijblijvend. Scouting Nederland stelt eisen aan de leiding en als 

leidinglid word je dus geacht je in te zetten voor het behalen van de 

juiste kwalificaties. Koen helpt je daarbij. 

 

Rechtsvoor op de foto Arthur van Pruissen. Hij is de penningmeester 

van SSV. Hij let er op dat de inkomsten en uitgaven met elkaar in 

evenwicht zijn en dat er geld gereserveerd wordt voor het 

noodzakelijke onderhoud van ons clubhuis en de materialen die we 

hebben. Samen met de penningmeesters van de speltakken neemt 

hij hun begrotingen door. Zo leren jonge mensen al snel hoe ze de 

gelden die ze vanuit de clubkas krijgen aan hun speltak materialen 

e.d. moeten uitgeven en op een geplande manier kunnen besteden. 

Als er verenigingsbrede activiteiten zijn helpt hij ook met tips om 

daar een begroting voor te maken.  

 

Linksvoor Eric te Pas. Hij zorgt er voor dat het clubhuis in de juiste 

staat van onderhoud blijft. Verleden jaar is er onder zijn 

verantwoordelijkheid een meerjarenplan opgesteld voor het 
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onderhoud van ons grootste bezit. Kleine onvolkomenheden kunnen 

op een lijst gemeld worden en Eric zorgt er dan voor dat deze worden 

opgelost. Vanuit het bestuur kan hij niet genoeg benadrukken dat 

alle scouts op een fatsoenlijke en verantwoorde manier moeten 

omgaan met ons clubhuis (en alle materialen daarin aanwezig). 

Recentelijk zijn de vloeren in beide grote speelzalen onder zijn 

bezielende leiding gerepareerd waar nodig en voorzien van een 

nieuwe laklaag. 

 

Midachter, de positie vanwaar je alles een beetje kunt overzien, 

staat Peter Verbaas onze voorzitter. Al vanaf jongs af aan een 

gepassioneerd scout. Onder zijn (bege)leiding voeren wij regelmatig 

overleg met elkaar om niet alleen de dagelijkse gang van zaken te 

bespreken, maar ook om de blik op de toekomst gericht te houden. 

Hoe willen we ontwikkelen, waar zien we knelpunten in de 

toekomst, hoe betrekken we zoveel als mogelijk personen bij onze 

mooie club? Welke structuren helpen ons bij het optimaal laten 

functioneren van onze vereniging en de leden daarbinnen? Hij 

vertegenwoordigt, samen met Arthur, SSV in vergaderingen op 

regionaal niveau.  

 

Linksachter, ondergetekende, Eric Visser, de secretaris van SSV. 

Net als Peter vroeger ook scout geweest. Ik maak de verslagen van 

onze overleggen en correspondeer indien gewenst met externe 

partijen zoals de gemeente. En ja, ik vind scouting hartstikke leuk! 

Inmiddels zijn we met elkaar halverwege het scoutingjaar 2018-

2019. De kerstvakantie is achter de rug, waarin de “ouderen” van de 

vereniging elkaar op 01-01-2019 ’s nachts al hebben ontmoet om 

elkaar een fantastisch 2019 toe te wensen. De eerste opkomsten van 

de speltakken zijn geweest en de eerste gezamenlijk 

verenigingsbrede activiteit kan in de annalen van 2019 worden 

bijgeschreven.  

 

Het supergezellige “Party in de SSV” thema feest waarbij voor ieder 

lid van de vereniging wat te doen was. Mijn complimenten en dank, 

mede namens het bestuur, gaan uit naar de commissie die dit feest, 

incl. alle P.R. heeft georganiseerd. Voor mij een bevestiging dat 

jonge mensen vaak meer in hun mars hebben dan we in eerste 

instantie vermoeden. Eén ding weet ik zeker, als iemand een talent 

heeft, dan zullen we bij SSV er alles aan doen om A. dat talent te 

ontdekken en B. dat te laten ontwikkelen.  
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Ik keek nog even naar de kalender tot aan de zomervakantie van 

2019… die zit goed vol met activiteiten, met voor iedere speltak wat 

wils en ook weer een speciaal weekend voor kader/leiding. Het 

bestuur zal een leuke, lekkere en leerzame 24 uur organiseren voor 

onze leidingteams, de spillen van de vereniging.  

 

Binnenkort komen wij terug op de uitvraag die wij hebben laten 

doen om de belangstelling te peilen voor deelname aan een vader-

zoon of moeder-dochter bivak, de unieke gelegenheid om samen met 

uw kind en andere ouders scouting mee te maken. Persoonlijk heb ik 

dit in een kleiner verband (binnen één speltak) al eerder binnen SSV 

meegemaakt. Wat mij betreft een echte aanrader! 

 

Met vriendelijke scouting-groet, 

 

Eric Visser, secretaris 
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Esta-mail! 
 
Wij als Esta’s gaan elke vrijdagavond op reis en dan maken we niet 

zomaar een reis! We maken een reis naar het verre Esta land! Een 

land vol avontuur, vriendschap en plezier. Doormiddel van deze 

periovic zullen we jullie als lezer meenemen naar dat o zo geweldige 

Esta land. We gaan het hebben over Sinterklaas, Kerst, Tabaqui en 

het grote Amerika feest. Lees maar gauw verder!  

 

Jullie mogen drie keer raden over 

welk feest ik het heb. Een feest 

waar kinderen lekker worden 

verwend, cadeautjes krijgen en 

zich vol mogen eten met 

snoepgoed. Jullie hebben het 

fout.. want ik had het natuurlijk 

over het grote Sinterklaasfeest. 

Het Sinterklaasfeest hebben de 

Esta’s samen met de Welpen en 

de Bevers groots gevierd. Iedereen was uitgenodigd in een grote 

sportzaal waar we bezoek kregen van twee knappe pieten. Samen 

met die pieten hebben de kinderen snoepjes gegeten, spelletjes 

gedaan en veel gelachen. Voordat de opkomst begon hebben de 

rommelpieten de sportzaal helemaal volgegooid met alle materialen 

die ze konden vinden. Ook al was de leiding hier niet zo blij mee, 

omdat zij het moesten opruimen. We hebben er maar het beste van 

gemaakt. We hebben namelijk het leukste spel gedaan wat er 

bestaat… APENKOOIEN! Op het einde van het feest kregen de kids 

ook nog een cadeautje van de pieten. Helaas moesten de pieten toen 

snel gaan, maar voor dat ze gingen, hebben we nog even deze stoere 

foto met ze gemaakt.  
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Het feest kon niet op 

in de maand december, 

want vrij snel na het 

Sinterklaasfeest was 

het kerstfeest. Kerst is 

toch altijd een beetje 

bijzonder, iedereen is 

netjes gekleed. Zo ook 

de Esta’s met mooie 

overhemden of leuke 

kersttruien. De 

kerstopkomst van de 

Esta’s was in drie 

onderdelen opgedeeld. Eerst hebben we de 3 p’s gegeten; pizza, patat 

en pannenkoeken. Een beetje een gekke combinatie, maar dat 

vonden de Esta’s helemaal niet erg. Na het eten toen de buikjes 

lekker vol zaten, hebben we een Disney kerstfilm gekeken waar we 

ook nog een lekker toetje bij kregen. Op de foto is te zien hoe de 

Esta’s lekker knus bij elkaar zitten in de zelfgemaakte bioscoop. Bij 

het laatste onderdeel van het kerstfeest mochten de Esta’s lekker 

hun eigen gang gaan. Zo konden ze bijvoorbeeld meedoen aan een 

fotoshoot, cupcakes versieren, knutselen, spelletjes doen of op de 

XBOX. Een super geslaagde avond, want de kinderen waren aan het 

einde zo moe dat ze voor het eerst stil waren zonder dat de leiding 

erom moest vragen.  

 

En toen was daar het jaar 2019. Een nieuw jaar waar de Esta’s weer 

een hoop gaan beleven. Gelijk aan het begin van het jaar is dit 

gebleken, want we zijn erg blij om mede te delen dat we de rest van 

het jaar met 6 leiding zullen zijn. Tabaqui heeft zich terug bij het 

leiding team gevoegd. Zij is 5 maanden weggeweest om stage te 

lopen op een mooi eiland waar de zon altijd straalt. Ook is de Esta 

groep weer groter geworden sinds de vorige periovic, de groep 

bestaat nu uit 30 leden.  
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Op 2 februari werd er een groot feest gevierd op Scouting Sint 

Victor. Volgens sommige Esta’s het leukste scouting feest tot nu toe! 

Het thema van het feest was Party in the SSV, kortom Amerika. 

Alle leden waren samen met hun ouders uitgenodigd om het feest te 

komen vieren. Aan het begin van het feest waren er heel veel leuke 

spelletjes georganiseerd. De Esta’s mochten zelf kiezen welke 

spelletjes ze gingen doen, gewoon waar ze op dat moment zin in 

hadden. Er was zelfs een mechanische stier waarop de kids zo lang 

mogelijk probeerde te blijven zitten, dat bleek toch moeilijker dan ze 

dachten. Verder was er nog een BBQ waar we onze buikjes lekker 

vol hebben gegeten. Als laatste was er nog een super gave disco waar 

de Esta’s heel romantisch met elkaar hebben staan schuifelen.  

 

Tot de volgende keer! 
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Ranjanwelpen-Estabivak 
 

In het weekend van 9 november zijn de welpen en de esta’s samen op 

bivak geweest. Het thema was Weerwolven van Wakkerdam.  

 

Op vrijdagavond kwamen we aan. Toen we rustig een spelletje aan 

het doen waren kwam het spiekende meisje langs, de figuren uit het 

spel waren ontsnapt! De weerwolven liepen los en ze kwamen achter 

haar aan. Onderweg naar ons uitje kwamen we sporen van de 

wolven tegen. We hebben te sporen goed bekeken en zijn toen met 

z’n allen gaan bowlen. Bijna de hele bowlingbaan was van ons.  

 

Zaterdagavond kwamen de ziener en de heks langs en hebben we in 

hun glazen bol gekeken om een oplossing te vinden om de figuren 

weer in het spel te krijgen. Zaterdagnacht toen we rustig aan het 

slapen waren maakte de jager opeens wakker. We moesten de 

geluiden van de figuren verzamelen om ze in het spel te krijgen. 

Stoer als we zijn, hebben we dit gedaan. We hebben rondgeslopen 

over het terrein en alle figuren weer gevangen. Op zondag kwam de 

burgemeester nog langs om ons te bedanken en toen zijn we weer 

naar huis gegaan.  
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Vacatures en oproepen 
  

Vacature webteam 
 

Voor het webteam ben ik op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger 

die mij zou willen helpen met het onderhouden van de SSV website 

en de Facebookpagina. Programmeerkennis is niet nodig, 

enthousiasme, creativiteit en zin om bij te leren natuurlijk wel! 

Binnen deze functie krijg je voldoende ruimte om eigen initiatieven 

te nemen en op termijn ook de mogelijkheid om de site en de 

Facebookpagina volledig zelf te beheren!  

 

Kent Facebook weinig geheimen meer voor jou? Wil je meehelpen om 

het intranet verder uit te bouwen en schrikt het aantal van >11.000 

foto's op de site jou niet af? Reageer dan snel en dan neem ik contact 

met je op! Reactie kan naar de perioviccommissie worden gestuurd. 

 

Oproep theedoeken en 

gezelschapsspellen 
 

Heb je thuis nog theedoeken liggen die u niet meer worden gebruikt? 

Of heb je thuis nog gezellige gezelschapsspelletjes liggen waar niet 

meer mee wordt gespeeld?  

 

Breng deze naar het clubhuis! Wij kunnen de theedoeken en 

gezelschapsspelletjes goed gebruiken. Je kan dit iedere week 

afgeven. 

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. 
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Ranjanwelpen 
 
De ranjan-welpen zijn heel januari bezig geweest om hun 

kookinsigne te halen. Om dit insigne te halen moesten ze er drie 

opkomsten aandacht aan besteden wat te maken had met koken. We 

begonnen de eerste week met chocoladefondue. We hadden allemaal 

lekkernijen, waarbij sommige ook gewoon vers fruit waren. Er 

waren bijvoorbeeld: appels, bananen, aardbeien, lange vingers en 

spekjes. Die konden we dan dopen in witte- of melkchocolade, wat 

was opgewarmd in een pan op het vuur.  

 

De tweede week gingen we echte hamburgers maken, helemaal zelf. 

Bij het begin moesten ze eerst hun gehakt kneden, zodat het een 

echte hamburger werd. Daarna ging de hamburger de pan in en 

konden de kinderen gaan helpen met het snijden van de tomaten en 

de komkommers. Maar ook het schaven van de kaas en stukjes van 

de kropsla af halen. Toen de hamburgers klaar waren en de broodjes 

waren belegd bij de kinderen, konden ze eindelijk hun eigen 

hamburger opeten.  
 

Tot slot bij de laatste opkomst 

hebben we gebruik gemaakt 

van een life-hack. De life-hack 

was dat we het ei in een plastic 

zakje deden (wel geklutst). 

Daarna als alles er in zat zoals 

de kaas en ham ging het ei in 

het zakje in een pan met 

kokend water. Als je dan een 

paar minuten wacht dan heb je 

een lekker omelet en hoef je 

niet meer die vieze pan schoon 

te maken waar allemaal ei 

resten in zitten.  

 

Tot de volgende periovic,  

Rikki Tikki Tavi 
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Gidsen 
 
Het nieuwe jaar is voor de gidsen alweer goed begonnen! Een 

gezellige gezamenlijke Nieuwjaarsopkomst, het grote USA feest en 

natuurlijk het daarbij horende feest 's avonds! Rijden op een 

rodeostier, marshmallows bakken boven het kampvuur en daarna 

losgaan op de leukste liedjes, voor de gidsen kan het niet leuk en 

druk genoeg zijn!  

 

Een tijdje geleden hebben de gidsen een laddercompetitie gehouden 

waarbij iedereen (inclusief leiding!) fanatiek meedeed om bovenaan 

de ladder te komen. Spellen als tennisballen hooghouden, 

muurzitten en een beker water in een handstand leegdrinken, 

hoorden hierbij! Natuurlijk was er de eeuwige strijd om de leiding te 

verslaan en dit was zeer spannend! 

 

Liefs de Gidsen! 
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Verkenners  
 
Lang geleden stond een opkomst in het teken van het maken van 

onze eigen korte film. Elke patrouille mocht zijn eigen script 

schrijven. De film moest langer zijn dan drie minuten en ook waren 

er drie onderwerpen die aanbod moesten komen in de film. 

  

 
 

De patrouilles zijn enthousiast aan de slag gegaan met deze 

opdracht. Al snel waren de scripts geschreven en was het tijd om de 

beelden te schieten. Als echte acteurs en cameramannen zijn de 

verkenners te werk gegaan. Natuurlijk hebben de verkenners veel 

talent, de beelden liegen er niet om. Om het proces compleet te 

maken werden de beelden door de verkenners zelf geëdit. Ze konden 

de beelden knippen en mooie special effects toevoegen. Toen 

iedereen klaar was met zijn film was het tijd voor de grote 

presentatie. De ene film was nog leuker dan de andere. Het was een 

zeer creatieve en geslaagde opkomst. 
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Regiobadge L&IJ 

Scouting Sint Victor is deel van 

een veel grotere, wereldwijde 

scouting organisatie. Deze is 

opgedeeld in landen (Nederland) 

en daarbinnen in regio’s. Om 

zichtbaar te maken dat wij van een 

regio deel uit maken, heeft de 

vereniging Sint Victor aan alle 

leden de regiobadge L&IJ 

uitgedeeld. L&IJ staat voor Lek- 

en IJsselstreek. 

Binnen de regio L&IJ zijn maar liefst 17 Scoutinggroepen en andere 

organisaties actief en betrokken. Wekelijks verzorgen zo'n 600 

vrijwilligers een aantrekkelijk programma voor meer dan 2000 

jeugdleden vanaf 5 jaar. De regio ondersteund de groepen op het 

gebied van trainingen voor kaderleden en organiseert regionale 

activiteiten zoals de bever-doe-dag, de jungle dag en ontmoeting. 

Wist U dat: 

* De regio badge op de rechtermouw van het scouting uniform hoort, 

direct onder de scouting Sint Victor badge. (voor de kijkers links) 

* Deze regio badge is ontworpen door Woeps, voormalig kaderlid van 

Sint Victor en nog met enige regelmaat op ons clubhuis te 

signaleren. 

* Er meer regio info te vinden is op de website 

http://www.regiolekenijssel.nl 
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Een kijkje in het leven van … 
 

YEAYYY Hey allemaal! Eindelijk is het zover, ik mag me voorstellen 

in de Periovic. Mijn naam is Justin of zoals de Esta’s mij kennen; 

Louie. Ik ben 24 jaar oud en volgensmij ben ik één van de leden die 

het langste lid is van de vereniging, want ik ben lid geworden toen ik 

5 jaar oud was. Sinds het kamp van vorig jaar ben ik leiding bij de 

Esta’s. Een groep en leidingteam waarbij ik het ontzettend naar 

mijn zin heb. Van mijn 15 e tot en met mijn 19e levensjaar ben ik 

leiding geweest bij de Welpen. Ik heb dus een kleine pauze 

tussendoor gehad.  

 

Geloof het of niet maar naast 

scouting heb ik ook nog een 

leven. Op het moment ben ik 

aan het afstuderen. Ik doe de 

studie facility management aan 

de Haagse hogeschool. Mijn 

leven is dus bijna voorbij, want 

na de zomer zal ik fulltime aan 

het werk gaan. Verder ben ik 

een paar keer in de week te 

vinden in de sportschool en 

probeer ik het weekend vol te 

plannen met feestjes.  

 

Mijn leukste herinneringen aan 

Scouting zijn denk ik de 

jubileumkampen. Om de 5 jaar 

wordt er een jubileumkamp georganiseerd, waarbij we met de hele 

vereniging samen op kamp gaan. Ik ben zelf twee keer mee geweest 

naar zo’n kamp, toen ik zelf Esta was en een keer als RS begeleiding. 

Het is echt super gaaf om met de hele vereniging weg te gaan. 

Helaas duurt het nu nog even voordat er weer een jubileumkamp is, 

ik kan iedereen het advies geven minimaal lid te blijven tot die tijd.  

 

Dit was ‘m dan. Mocht je meer over mij willen weten dan mag je me 

altijd aanspreken.  
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Fotoboek 
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Terugblik “Party in the SSV” 
 

Een aantal weken geleden was het zo ver: ons Party in the SSV 

feest! 150 man kwam naar ons clubhuis. We hadden een hele 

hoop activiteiten in het Amerikaanse 

thema zoals onze eigen hamburger 

bouwen en zelfs een rodeostier! Na 

deze middag vol activiteiten was er 

een winterbarbecue. Na de 

winterbarbecue was er voor de ouders 

een casino en voor de kinderen een 

disco! Voordat dit alles begon zijn de 

winnaars van de verkiezingen nog 

bekendgemaakt:  

 

Welpen en Esta’s: 

Wie is de slimste? : Florian  

Wie is de grootste dierenvriend? : Britt 

Wie is de grootste snoepkont? :  Sam 

Wie is de grootste kwebbelkous? : Fabiënne 

Wie is het sterkst? : Myrddin 

 

Gidsen / verkenners: 

Wie is de grootste fixer? (dames) : Jinthe 

Wie is de grootste fixer? (heren) : Glenn 

Wie wordt er later beroemd? (dames) : Stella 

Wie wordt er later beroemd? (heren) : Harm 

Wie kan het beste zingen? (dames) : Pien 

Wie kan het beste zingen? (heren) : Taylor 

Wie kan het beste knopen? (dames) : Dagmar 

Wie kan het beste knopen? (heren) : Bob 

Wie snurkt er het hardst? (dames) : Sanne 

Wie snurkt er het hardst? (heren) : Ytse 
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Bestuur: 

Wie is het snelst dronken? : Jennifer 

Wie is de beste klusjesman? : Eric te Pas 

Wie is de grootste kwebbelkous? : Koen 

Wie is de grootste kindervriend? : Eric Visser 

Wie kan het beste dansen? : Arthur 

 

We hebben allemaal enorm genoten van deze onwijs leuke dag!  

 

Speciale dank aan onze geweldige sponsors: 

Cafetaria de Bulldog, Jumbo Albert Blaauw, Kippie Gouweplein, 

Van Wijk RAILINFRA, Albert Heijn Gouweplein, Slager van der 

Pijl, Office Center, Vrije Vogel en Slager Sylvia Huisman. 

 

 
Wil je meer foto’s zien? Kijk dan even op de website! 
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RS 
 

Hallo allemaal, ik ben Brechje en zit al 5 jaar op scouting Dit jaar is 

mijn eerste jaar bij de RS en ik vind het erg leuk! We zijn een erg 

gezellige groep die wel van een grapje houdt. Dit afgelopen half jaar 

hebben we met de RS weer veel leuke dingen gedaan. Na het 

spectaculaire overvliegen naar de groep zelf hoorde de eerstejaars er 

echt bij.  

 

Na vele leuke opkomsten was het ook weer tijd om een bivak te 

plannen, toen dat allemaal geregeld was, konden wij met de hele 

groep op bivak naar Delft. Daar zijn we als uitje met de bus naar 

Delft gegaan en daar hebben we het spel ¨jachtseizoen¨ gespeeld, bij 

dit spel is het de bedoeling dat er 2 groepen zijn.  

1 groep zijn de renners, zij moeten zo ver mogelijk uit de buurt 

blijven van de andere groep. Zij zijn op de vlucht. Je raad het 

misschien al, maar de andere groep zijn de zoekers.  Zij proberen de 

renners zo snel mogelijk de vangen. Elke 10 min wordt de locatie 

van de renners naar de zoekers gestuurd, zodat zij hen makkelijker 

kunnen opsporen. Ons spel eindigde met de renners die wonnen. Na 

het spel was het alweer tijd om de bus terug te nemen naar ons 

clubhuis. Eenmaal aangekomen gingen we gezellig met z'n allen 

gourmetten, dat werd een hele gezellige en lekkere boel. Na het eten 

hebben we opgeruimd en daarna vele potjes weerwolven gedaan. De 

volgende morgen was het alweer tijd om richting Waddinxveen te 

vertrekken, dus iedereen ging inpakken. Nadat er nog een bezem 

door het clubhuis was gehaald, was ons bivak weer afgelopen. 
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Natuurlijk waren wij in december ook in de spirit van kerst en 

planden we een gezellig kerstdiner. Als voorgerecht hadden we 

meloensoep met ham, daarna het hoofdgerecht hamburgers en 

als toetje hadden we chocolademousse en vanille ijs. Onder het eten 

werden hilarische verhalen opgehaald en het was een leuk en 

geslaagd diner. Zo hebben we gezellig met z'n allen het jaar 

afgesloten en hebben we weer veel zin in het aankomende half jaar! 

 

Groetjes Brechje en de hele RS 

 

  



  24 

Stam  
 

Afgelopen weekend is ook de Stam weer tot leven gekomen toen we 

het verre Nijmegen hebben ontdekt. Tijdens deze ontdekkingsreis 

verbleven wij in een heerlijk warm en gezellig clubhuis. Deze hebben 

wij gelijk ingewijd met een spelletje worstenbroodje! Hierbij moet de 

speler zo snel mogelijk tussen twee grote matten doorrennen, terwijl 

de spelers aan de zijkant je proberen te stoppen door tegen de 

matten aan te duwen. Dit ging niet iedereen gemakkelijk af, 

waardoor de eerste blauwe plekken al snel verzameld waren. De 

volgende dag splitsten we met zijn allen op, zodat we zoveel mogelijk 

van Nijmegen op de kaart konden zetten. Zo ging de ene groep op 

zoek naar de plaatselijke lekkernijen en de andere groep werd 

vastgehouden in een heuse escape room. Gelukkig is de Stam hier 

goed tegen op gewassen waardoor we in record tijd zijn ontsnapt uit 

de Abba kamer! 

 

Toen we Nijmegen uiteindelijk als onze broekzak kenden, gingen we 

terug naar huis om ons vol te proppen met verse pannenkoeken. 

Eenmaal vol, hebben we een intensieve spelletjesavond gehouden 

met veel gelach en gebrul. Om het bivak tenslotte goed af te sluiten 

zijn we toch nog een keertje teruggegaan naar Nijmegen om onze 

beste danspasjes te laten zien onder het genot van een glaasje 

limonade ;). Het was een geweldig weekend boordevol gezelligheid 

en mooie herinneringen!  

 

Tot de volgende Periovic! 
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Hoe maak je een pindarotsjes 
 

Benodigdheden:  

200 gram chocolade (bepaal zelf welke je lekkerder vindt); 

125 gram ongezouten pinda’s; 

Bakpapier. 

 

Instructie: 

1. Breek de chocolade in stukjes en verwarm deze in een 

pannetje of doe het in een hittebestendig schaaltje in de 

magnetron; 

2. Roer de chocolade om de halve minuut door. Dit blijf je 

herhalen tot de chocolade goed is gesmolten; 

3. Bepaal hoeveel pinda’s je door de chocolade wilt doen en plet 

deze, zodat de pinda’s kleiner worden; 

4. Als de chocolade goed is gesmolten kunnen de geplette 

pinda’s er doorheen en roer dit door elkaar; 

5. Leg het bakpapier op een platte ondergrond (bijv. een bord of 

snijplank); 

6. Als de pinda’s en de chocolade goed door elkaar geroerd zijn, 

kunnen er op het bakpapier kleine toefjes pinda-

chocolademengsel gelegd worden; 

7. Zodra de toefjes op het bakpapier zijn gemaakt en het 

mengsel op is, kan het in de koelkast worden gelegd om het 

te laten harden en vervolgens lekker op te eten! 

 

 

 


