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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. 130 leden en bestaat uit 8 speltakken: 

 

BEVERS meisjes en jongens van 5-7 jaar 

 contactpersoon: Gaby Colla, tel. 06-43934838 

 

ESTA’S meisjes en jongens van 7-11 jaar 

 contactpersoon: Michelle Berkhoff, tel. 06-28319088 

 

KABOUTERS meisjes van 7-11 jaar 

 contactpersoon: Nina v/d Peet, tel. 06-31273274 

 

WELPEN jongens van 7-11 jaar 

 contactpersoon:Nina v/d Peet, tel. 06-31273274 

 

GIDSEN meisjes van 11-15 jaar 

 contactpersoon: Gabriella Teunisse, tel. 06-48367758 

 

VERKENNERS jongens van 11-15 jaar 

 contactpersoon: Femke Hulzinga, tel. 06-28264137 

 

ROWANS & SHERPA’s jongens en meisjes van 15-18 jaar 

 contactpersoon: Koen van der Ham, tel. 06-44045050 

 

STAM jongens en meisjes van 18-23 jaar 

Contactpersoon : Michelle Berkhoff, tel. 06-28319088 

   

mailto:periovic@scoutingsintvictor.nl
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Jaargang 31, nummer 3, oktober 2014 
 

Redactief 
 

Hallo allemaal! 

 

Zomerkamp is geweest, we hebben overgevlogen en het is 

alweer oktober! Tijd voor een nieuwe Periovic. Dit keer weer 

leuke, grappige en super gave kampverhalen. Een deel is 

geschreven door de kinderen zelf. Hiernaast willen we de 

aandacht vragen voor het stukje over de contributie (blz. 33) en 

Jantje Beton (blz. 17). Veel leesplezier! 

 

Groetjes, de Redactie! 
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De pen 
 

Hallo allemaal, 

 

Ik ben patrick Olsthoorn (a.k.a. OE) en ik ben 17 

jaar oud. Ik ben geboren in Waddinxveen en ik woon nu nog 

steeds in Waddinxveen.  

 

Ik zit al vanaf de bevers op scouting. Dat is 

ongeveer 8 jaar terug. Ik zit nu bij de rowans & 

sherpas en ben 3e jaars. Ook geef ik leiding aan de 

welpen en kabouters. Dit doe ik al zo’n 1,5 jaar. Ik 

heb het nog steeds heel erg naar mijn zin zowel bij 

de welpen & kabouters als bij de rowans & 

sherpas.  

Buiten scouting zit ik nog gewoon op school op 

het ROC ID College in Gouda. Ik doe daar een 

MBO opleiding verzorgende-ig. Verzorgende-ig is 

een niveau 3 opleiding in de gezondheidszorg. 

Later wil ik werken in de ouderenzorg. Buiten 

school en scouting doe ik ook nog atletiek bij sc 

antilope. Daar zit ik zo’n 3 jaar. Ik geef daar ook 

training aan de pupillen-a. Mijn hobby’s zijn 

natuurlijk sporten en scouting. 

 

Ik hoop dat jullie nu meer van mij te weten zijn gekomen en ik 

geef de pen door aan Jamie Moons.  

 

Groeten, 

Patrick  
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Beverpost! 

 
Hallo allemaal! 

 

Er is weer een nieuw schooljaar en  

scoutingjaar aangebroken. Voor wie allemaal weer naar school 

moesten, zijn we eerst nog op kamp geweest. Een mini-kamp. 

Een nachtje slapen op het clubhuis en allemaal leuke spelletjes 

doen. Maar toen we met het eerste spel wilden beginnen kwam er 

een hele oude man naar ons toe. Hij leek een beetje in de war en 

leek iets te zoeken. Hij vertelde van een heel groot spel dat hij 

kwijt was geraakt en hij vroeg of wij hem wilden helpen. Het 

was wel een beetje een vreemd spel. Ze moesten het altijd 

uitspelen en er gebeurden vreemde dingen als je het speelde. We 

beloofden er naar uit te kijken en gingen verder met onze spellen.  

 

Toen we naar het Gouwebos 

gingen, zagen we daar iets 

raars op een bankje liggen. Het 

was het spel! Toen we het 

uitpakten en gingen spelen 

gebeurde er iets vreemds. Er 

kwam een piraat aan! Hij 

vertelde dat het spel van hem 

was en hij het terug wilde 

hebben. Maar wij gaven het 

niet terug natuurlijk! We 

hadden het net gevonden en 

wilden het weer teruggeven aan 

de oude man! Toen daagde hij 

ons uit. Hij wilde een oud 

zeemansspel met ons doen en 

als wij wonnen mochten we het spel houden. We deden heel erg 

ons best en natuurlijk wonnen we! De piraat was boos en rende 



 6 

weg en wij besloten het spel mee te nemen en een andere keer 

verder te spelen. 

 

Terug op het clubhuis speelden we verder met het spel en 

gebeurde er weer iets vreemds. Een heks! Ze kwam opeens 

aangelopen en wilde ook het spel terug hebben! Maar we gaven 

hem niet natuurlijk. We waren nog niet klaar met spelen en 

wilden hem daarna aan de oude man geven. Ze stelde voor om 

samen een spel te doen. Als 

we haar zouden verslaan, 

zouden wij het spel krijgen. 

Zo gezegd zo gedaan. We 

wonnen het spel en kregen 

allemaal ingrediënten om een 

drankje mee te maken. De 

heks ging boos weg  en wij 

gingen het drankje maken. En 

het was nog lekker ook! 

Daarna hadden we even geen 

zin meer in het spel. We 

gingen onze eigen spelletjes 

doen en lekker pannenkoeken 

eten!  

 

Toen het heel donker was gingen we ,voordat we onze bedje 

opzochten, nog even het spel spelen. Het was heel donker en 

opeens hoorden we een harde brul! We zagen niets, maar 

hoorden allemaal oergeluiden! Opeens zagen we een 

holbewoner! Met een bot in zijn haar! En hij rende naar het spel! 

Toen de holbewoner eindelijk weg was en wij weer naar het spel 

durfden, zagen we dat er dobbelstenen misten. Hij had ze 

meegenomen! Nu konden we niet meer verder spelen! We 

hebben nog even gezocht, maar zijn uiteindelijk maar gaan 

slapen. 
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De volgende dag hebben we ontbeten en de spullen weer 

opgeruimd. Toen we naar buiten gingen voor een spelletje, 

vonden we een zakje met daarin onze dobbelstenen! Er zat een 

briefje bij met allemaal rare woorden waar we niks van 

begrepen. Maar we konden weer verder spelen! Snel pakten we 

het spel om het af te maken voordat we naar huis gingen en toen 

verscheen er opeens een kapitein! We moesten een spel doen 

voordat we pas weer door mochten spelen. En natuurlijk wonnen 

wij weer! Snel speelden we verder en kwamen we aan het eind. 

We hadden gewonnen! We ruimden het spel op en gingen lekker 

een broodje eten. Daarna 

zagen we de oude man weer 

en konden we hem het spel 

weer geven. Hij was het zelf 

alweer vergeten, maar hij was 

er heel blij mee dat wij het 

gevonden hadden! 

 

Toen alle rare mensen weer 

weg waren, stapten we in de 

auto’s om naar ons uitje toe te 

gaan. Monkeytown! We 

hebben uren mogen klimmen 

en klauteren en kregen koude 

limonade. De leiding ging ook 

nog mee klimmen met ons.  

 

Toen we terugkwamen op het clubhuis kregen we nog een paar 

chipjes, maar daarna was het alweer tijd om naar huis te gaan. 

Het kamp was weer afgelopen en over een paar dagen zouden 

onze eerste schooldagen alweer beginnen. Jammer! Maar daarna 

gaan de opkomsten weer beginnen en kunnen we weer allemaal 

leuke spelletjes doen! Wij hebben er weer zin in! 

 

Tot de volgende keer!  
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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 

 

 
Hallo allemaal! 

 

In deze periovic kunnen jullie ook dit keer weer allemaal 

prachtige kampverhalen lezen. Helaas geldt dat niet voor ons dit 

jaar! Door omstandigheden is het helaas niet gelukt om op kamp 

te gaan. Maar niet getreurd! Wij hebben gewoon een supertof 

weekendje op het clubhuis gehad! 

Natuurlijk bleven we niet het hele weekend op het clubhuis, 

maar stond er ook een leuk uitje op het programma. Natuurlijk 

had de leiding lekker niks verteld en bleef het tot het laatste 

moment heel spannend! We gingen naar Naturalis in Leiden! 

Toen alle auto’s waren aangekomen en alle ouders weer waren 

uitgezwaaid, gingen we naar binnen en in groepjes het museum 

in.  

 

Hier was echt van 

alles te doen! Er 

was een hele 

verdieping gewijd 

aan zintuigen. Zo 

kon je ook eens 

voelen hoe een bij 

zich voelt. Op 

deze gekke foto 

probeert Britt zo 

veel mogelijk nectar te vinden in zo’n kort mogelijke tijd! Je kon 

er ook van alles voelen en ruiken, maar ook je gehoor testen. 

Van al dat rondlopen en dingen leren krijg je natuurlijk wel trek. 

Gelukkig was het redelijk weer en konden we gezellig met z’n 
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alle buiten lunchen en genieten van je eigen gesmeerde 

boterhammetjes en even onze ervaringen delen met de rest.  

 
 

Na de lunch gingen alle groepjes weer op pad en aan het eind 

van de middag deden we nog een rondje met iedereen bij elkaar. 

Beneden was een man die alle tijd voor ons nam en heel veel 

wist te vertellen over allemaal verschillende stenen. Dit konden 

we dan weer 

gebruiken voor 

antwoorden op de 

speurtocht die we 

ondertussen deden 

De tijd vloog 

voorbij en al snel 

stonden de ouders 

weer voor de deur 

om iedereen terug 

te brengen naar het 

clubhuis.  
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Daar aangekomen had iedereen berentrek! Gelukkig had de 

leiding heel veel hamburgers, frikadellen en kaassoufflés 

ingeslagen voor een lekkere bbq. Lekker!  

 

Voor wie daarna nog niet genoeg gegeten hadden, waren er ook 

nog marshmallows voor boven het vuur.  
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Toen iedereen 

was 

uitgesmikkeld 

was het wel eens 

tijd om te gaan 

slapen. Dit keer 

niet gewoon in 

het clubhuis, maar 

buiten in tenten! 

Waar de vader 

van Bob nog heel 

fijn aan heeft 

meegeholpen! Het duurde even voordat iedereen lag, maar toen 

alle verhaaltjes waren voorgelezen gingen de lampjes toch echt 

uit.  

 

De volgende dag werd iedereen weer fris en fruitig wakker. Naja 

fris en fruitig, niet iedereen, de leiding in ieder geval niet. 

Natuurlijk begonnen we de dag met gezellig samen ontbijten met 

de nodige nachtverhalen en liedjes. Daarna werden alle 

slaapspullen netjes opgeruimd zodat we nog even een groot spel 

konden doen voordat iedereen weer naar huis moest. 

Dit ging om een 

groot spel met 

verschillende 

onderdelen 

waarmee je zo 

veel mogelijk 

punten moest 

verdienen. Met 

Jakela als onze 

grote casino 

meester!  
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Het bouwen van 

een stoel ging niet 

iedereen even goed 

af, maar oefening 

baart kunst!  

 

En ook het roeien 

bleek toch iets 

lastiger te zijn, 

maar zorgde zeker 

voor veel plezier. 

Aan het eind van de 

ochtend was het uit met de pret en moest iedereen weer naar 

huis. Het was een heel gezellig weekeind! 

 

Groetjes, Welpen & Kabouters 
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De Esta’s 
 

 

Kampkrant van het Estakamp: 

 

Kampdag 1   Team Rood 

We kwamen aan bij Scouting Sint Victor. 

Toen werd ons over de auto’s verteld, en we gingen met de 

auto’s rijden naar Arnhem. Even later kwamen aan in Arnhem. 

Toen we aangekomen waren gingen we de spullen uitpakken. 

Daarna gingen we de bedden opmaken. Het was avond, we 

knakworstjes eten. Na het eten gingen we houtsprokkelen, en Hat 

idee het vuur aan. Toen gingen we liedjes zingen. En toen naar 

bed nog een beetje praten. Na een beetje veel praten kwam de 

leiding. Sherkain: Iets zachter! En toen vielen we in slaap 

Geschreven door Marit, Raisa, Kauan en Ivana 

 

Kampdag 2   Team Geel 

Yvonne: We hebben een zwembad gemaakt met taffels toen zijn 

de taffels omgevallen later in de avond. 

Stella: Peterpan kwam bij ons hij was tinkerbel kwijt kaptijn 

haak zat er achter. En daar moesten we een spel doen. 

Ytse: We heben wraps gegeten en brod en brood in de middag en 

ochtend en in de wraps zat rijst en kipkerrie. 

Evi: Dit wat jullie al gelezen hebben was zowat heel de dag. Dus 

nu nog even alles in het klein: peterpan kwam langs en we 

moesten een spel doen om tinkerbel te krijgen, we hebben een 

zwembad geboud maar die ging kapot en in de avond aten we 

wraps met rijst en kipkerrie. Nou dit was dus de tweede dag van 

KAMP. 

Met medewerking van: Yvonne, Stella, Ytse en Evi 

 

 

 

 

 



 16 

 

Kampdag 3   Team Groen 

We werden wakker en toen gingen we eten dat was gezellig. 

Toen we klaar waren met eten toen gingen we de hike lopen en 

we kwamen een smurf tegen. De smurf zwaaiden naar ons en 

fluiten hij renden telkens weg voor ons. In de avond gingen we 

aardappepuree en spinazie en ook vissticks eten. In de avond 

kwamen we de smurf weer tegen, en toen gingen bessen maken.  

Op papier gezet door: Diego, Davey en Smurf pien 

 

Kampdag 5  Team Rood 

We gingen op weg naar een openluchtzwembad. Er waren leuken 

duikplanken en een glijbaan. We kwamen Ariel tegen in het 

zwembad. Ze was haar stem kwijd. We gingen terug! Na het eten 

kwam Ariel terug en gingen we een spel spellen. Toen had ze 

haar stem terug ze ging weer terug naar de film.  

Medemogelijk gemaakt door Marit, Kauan, Ivana en Raisa 

 

Kampdag 7  Team Geel 

Evi: gister zijn we naar een meer gegaan en zijn daar heel lang 

gebleven en sommige zijn door de waterval heengegaan. Toen 

hebben we ook veel spelletjes gedaan. 

Ytse: ik heb nog veel gelezen en we hebben Mike gevonden in 

het bos want Sully was hem kwijt dus nu ligt ie in ons clubhuis 

en komt ie een beetje bij. 

 
 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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Jantje Beton komt weer langs bij je! 

 
 

Begin maart is het weer zover: de Jantje Beton collecte. 

 

Voor de Verkenners, Gidsen, R/S en Stam is het een jaarlijks 

ritueel en zeker niet voor niets! Jantje Beton brengt altijd veel 

geld op voor ons. Geld dat we goed kunnen gebruiken. 

Bijvoorbeeld voor de aanschaf van een nieuwe tent en onderhoud 

voor het clubhuis, maar dan moeten er wel veel mensen thuis zijn 

en gul geven. Hopelijk lukt het weer in 2015. 

 

Wij lopen weer op 3 avonden namelijk: 

DINSDAG 10 MAART / WOENSDAG 11 MAART / 

DONDERDAG 12 MAART 

NOTEER DEZE VAST IN JE NEUWE SCHOOLAGENDA 

 

Een goede opbrengst is ook zeker niet mogelijk zonder de hulp 

van vele ouders. Zonder U hulp is niet mogelijk om alle groepen 

een goede begeleiding te geven. Ook u kunt u aanmelden via het 

strookje wat uw Scouts in februari mee naar huis krijgt. Graag 

volledig invullen en weer inleveren bij de leiding 

 

Alvast Bedankt voor jullie medewerking. 

Namens Jantje ligt er weer en cadeautje voor jullie klaar! 

 

Angela Verweij 
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De Gidsen 
 

 

Hallo allemaal, 

 

Het is alweer een tijdje geleden sinds de laatste periovic en er is 

alweer zoveel gebeurd!! Hieronder een stukje over wat er 

allemaal gebeurd is!  

We zijn weer weggeweest met alle gidsen op zomerkamp! Op 

zaterdag zijn we met zijn allen vertrokken naar Hawaii. Nadat 

we alle spullen hadden uitgeladen, alle tenten hadden opgezet, de 

keukens hadden gebouwd en lekker allemaal in onze net 

gebouwde keukens hadden gegeten was het tijd voor een 

rondleiding. Terwijl de leiding lieten zien waar de wc’s waren en 

de fietsen moesten staan etc. kwamen we opeens twee personen 

tegen in de kampvuurkuil die daar een feestje aan het houden 

waren. Het waren twee Hawaiianen natuurlijk en hun feestje was 

niet echt een feestje, want ze waren maar met zijn 2en. Een van 

de twee kwam naar ons toe en vertelde dat bijna alle hawaiianen 

verdwenen waren, maar dat ze niet wisten hoe dat kon. Daarna 

besloten de twee hawaiianen om dan maar naar huis te gaan. 

Maar toen ze weg waren zagen de gidsen dat er allemaal spullen 

lagen. Het waren totems! Dus die hebben de gidsen maar 

meegenomen waarna we terug naar de tenten zijn gegaan en na 

wat gedronken te hebben naar bed zijn gegaan.  

 

Zondagochtend kwamen er twee kruidenvrouwen langs. Zij 

vertelde ons dat zij wisten waarom alle hawaiianen aan het 

verdwijnen waren. In het grote bos om ons heen woonde 

vreemde, geheimzinnige mensen. Deze mensen noemde de 

kruidenvrouwen ‘kannibalen’. Deze kannibalen zijn erg 

gevaarlijk! Gelukkig wisten de kruidenvrouwen een oplossing. 

Er was een papje dat de gidsen konden maken en aan de 

kannibalen konden geven wat er voor zou zorgen dat de 

kannibalen geen vlees meer lustte, samen met een ritueel dat de 

gidsen moesten uitvoeren . De kruidenvrouwen wisten alleen niet 



 19 

meer wat er in het papje hoorde dus vandaag moesten de gidsen 

erachter komen wat er in het papje thuis hoorde. ‘s Ochtends 

werd er geld verdiend door middel van allemaal verschillende 

spelletjes. Er werden raadsels opgelost, smaaktesten gedaan en er 

is een grote loungebank gemaakt. Na de lunch werd er met het 

verdiende geld een handelsspel gedaan zodat de gidsen te weten 

konden komen wat de ingrediënten voor het papje waren.  

Nu we wisten wat de ingrediënten waren was het tijd voor het 

ritueel. ‘s Avonds kwamen de hawaiianen langs en die leerde ons 

het ritueel. Een hawaiiaanse dans. Na met zijn allen de dans en 

de geluiden geoefend te hebben waren de gidsen er bijna klaar 

voor. Ze moesten alleen nog het papje maken. Maar eerst nog 

een nachtje lekker slapen.  

 

Maandagochtend kregen we te horen dat we lekker gingen hiken! 

We gingen lekker rond fietsen en we moesten ook nog 

slaapspullen inpakken, omdat we ergens anders gingen slapen!! 

Spannend!! Nadat iedereen zijn spullen had gepakt zijn we 

omstebeurt in groepjes vertrokken. Het was super lekker weer en 

na een hele dag fietsen stonden we midden in het bos bij een 

klein huisje en een groot zeil dat daar was opgehangen. We 

gingen met zijn allen onder dat zeil slapen! Na een lange dag 

fietsen mocht iedereen lekker douchen en  hebben we lekker 

pannenkoeken gegeten. ‘s Avonds nadat iedereen gedoucht had 

gingen we lekker met zijn allen binnen lekker een filmpje kijken. 

Nadat de film was afgelopen kwam er ineens een rare man 

binnenlopen die blijkbaar kruidenier was. Hij wou graag spullen 

verkopen aan ons voor het papje, maar we hadden daar helemaal 

geen geld voor dus ging hij maar weg. Luc en Justin gingen 

samen achter de kruidenier aan en kwamen erachter waar hij de 

spullen bewaarde dus zijn alle stoere gidsen daar naar toe gegaan 

om spullen te lenen van de kruidenier. Maar op het pad zat af en 

toe iemand verstopt die de gidsen zag met zijn zaklamp en dan 

kon je niet verderlopen, maar af en toe kwam er wel een gids 

stiekem tussendoor en die kreeg dan wat spullen te pakken, 
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totdat we genoeg spullen hadden waarna we er stiekem vandoor 

zijn gegaan en lekker zijn gaan slapen.  

 

Maar op dinsdag hadden we een probleem! Het had heel hard 

geregend en het zeil was niet helemaal waterdicht dus nu waren 

onze slaapzakken nat! Gelukkig werd het lekker warm dus zijn 

we terug naar het kampterrein gefietst en hebben we alle 

slaapzakken uitgehangen en waren ze zo droog! In de middag 

hebben we lekker gerelaxt maar ‘s avonds was het tijd voor een 

spel! De kannibalen hadden besloten dat ze ons wel wilden 

ontmoeten, maar dat wij eerst aan moesten tonen dat wij het 

waard waren om hun te ontmoeten. We gingen dit aantonen door 

middel van levend ganzenbord. Op elk cijfer dat wij 

terechtkwamen moesten we een opdracht doen. Aan het eind van 

het spel hadden we aangetoond dat we waardig genoeg waren om 

de kannibalen te ontmoeten en ze zouden zo snel mogelijk 

langskomen.  
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Woensdag was het tijd voor een leuk uitje! ‘s Ochtends zijn we 

naar een blote voeten pad gefietst. Alle schoenen gingen uit en 

we zijn over een pad door het bos gelopen met modder, zand, 

verschillende steentjes en stenen, takjes en heel veel, maar dan 

ook echt heel veel dennenappels. Na het blote voeten pad hebben 

we lekker wat gegeten en toen was het tijd om te gaan klimmen 

in het bos. We kregen allemaal een harnas om en kregen daarna 

een les in klimmen tussen de bomen waarna we met zijn allen 

een parcours gingen volgen. We klommen allemaal hoog de 

bomen in en we konden allemaal onze gevaarlijkste kunsten 

tonen hoog in de lucht. Brrrrrr, wat eng!  Na een lange dag met 

leuke dingen zijn we terug gefietst naar  het kampterrein. Na het 

eten werd het tijd om het papje te maken. De gidsen gingen in 

twee groepjes twee verschillende papjes maken om zoveel 

mogelijk kans van slagen te hebben bij de kannibalen!  Toen de 

papjes af waren kwamen de kannibalen langs en ze waren maar 

een beetje raar. Ze 

konden niet goed praten 

en het waren een beetje 

holbewoners, maar ze 

aten de papjes en de 

gidsen voerden de 

hawaiiaanse dans uit om 

het ritueel af te maken. 

Nu maar hopen dat het 

gelukt was.    

 

De volgende ochtend op donderdag was het tijd om te trainen. 

Want als het ritueel niet lukte dan moesten we ons nog wel 

kunnen beschermen. En dat was maar goed ook want een van de 

hawaiianen kwam opeens de heuvel afrennen. De andere 

hawaiiaan was verdwenen. Alleen zijn kokosnoot bikini was 

achtergebleven. De kannibalen hadden hem meegenomen! De 

hawaiiaan die nu als laatste overbleef was helemaal verdrietig 

dus mocht ze mee van de gidsen om ook te sporten en sterk te 
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worden! We hebben allemaal sportspelletjes gedaan. Voetballen, 

waterestafette, teambuilding etc.  

Nadat de gidsen allemaal getraind hadden en het tijd was voor de 

hawaiiaan om terug te gaan naar haar huisje, was het voor de 

gidsen ook tijd om te lunchen. Na de lunch zijn we met alle 

gidsen naar de stad gegaan. De gidsen mochten hier lekker rond 

lopen en in winkeltjes kijken! Na een lange dag en ‘s avonds 

lekker gegeten te hebben. Zijn we ‘s avonds rond het kampvuur 

gaan zitten hebben we nog een paar liedjes gezongen en wat 

gedronken. Voordat we lekker naar bed zijn gegaan.  

 

 

Na een heerlijke nacht slapen was het alweer vrijdag! Vandaag 

gaan we lekker naar het zwembad. Na de hele ochtend 

gezwommen te hebben gaan we ‘s middags weer terug naar het 

terrein. ‘s Avonds hebben we bonte avond en de hawaiiaan komt 

weer langs en zij overtuigt ons om nog een keer de hawaiiaanse 

dans van het ritueel te doen. Misschien dat het nu wel lukt. Als 

de hawaiiaan weg is en wij weer verder gaan met onze bonte 

avond komen de kannibalen langs. De kannibalen zijn opeens 

heel beschaafd, ze kunnen praten en ze bedanken ons omdat wij 

hun geholpen hebben om netjes te worden en een keer een 
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douche te nemen . De dans heeft toch geholpen! Dus nu is het 

toch goed afgelopen. Nu is het tijd voor een gidsenfeestje en om 

verder te gaan met onze bonte avond en daarna toch wel weer 

heel laat naar bed!  

 

Zaterdag was natuurlijk de laatste dag. Alle tassen werden 

ingepakt en de tenten en het hele terrein werd opgeruimd. Tijd 

om naar huis te gaan! Nadat alles was ingeladen en alle ouders er 

waren, stapte iedereen in de auto en we konden weer naar huis. 

Op het clubhuis hebben we alles uitgeladen en opgeruimd en 

toen was er weer een einde gekomen aan weer een mooi kamp!!  

 

Nieuwe leiding  

Nu er een nieuw jaar begonnen is, zijn er ook weer nieuwe 

leiding. Daarom willen de gidsen Jamie Moons en Ian van 

Gelder welkom heten als nieuwe gidsenleiding! daarnaast vinden 

we het ook superleuk dat Maaike Bosman terug is als steun voor 

de gidsen! We vinden het superleuk dat jullie komen helpen!  
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De Verkenners 

 

Hallo allemaal! 

 

De blaadjes beginnen al van de bomen te vallen 

en de zomervakantie lijkt alweer zo lang geleden! Tijd om wat 

geweldige zomerkampherinneringen op te halen! 

Allereerst een stukje geschreven door Anoniempje 12345 en 

anoniempje 1234556 over hun ervaring over het vooraf fietsen 

naar kamp met de andere anonieme deelnemers. 

 

"Once upon a time" geschreven door Anoniempje 12345 en 

anoniempje 1234556 

We moesten best vroeg opstaan om naar Heeze te gaan fietsen! 

Eigenlijk zouden we 120km fietsen maar we hebben 150km 

gefietst. In het begin was het nogal een chaos en dat soort shit, 

maar uiteindelijk kregen we de weg wel te vinden. Na 100km 

begonnen de meesten wel uitgeput te raken. Anoniempje 1234 

moest zelfs aan een sleeptouw genomen worden door 

anoniempje 123 maar uiteindelijk is iedereen heel aangekomen! 

Alleen de toeter van anoniempje 1 is gesloopt door anoniempje 

12! De volgende dag gingen we lekker zwemmen! En daarna met 

z'n allen gezellig op de rest gewacht en anoniempje 1234567 en 

anoniempje 12345678 

hebben overmatig 

gebruik gemaakt van de 

beerput de eerste twee 

dagen.  

 

M.v.g. 

Anoniempje 12345 en 

Anoniempje 123456 
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Na dit geweldig amuserende stukje gaan we verder met een 

andere leuke kampervaring! 

 

Op een middag, tijdens het kamp, kregen de Verkenners van 

Scouting St. Victor te horen dat ze zich moesten klaarmaken 

voor iets heftigs. Tussen de middag Shoarma en het advies om 

een set schone kleding in te 

pakken waren de eerste 

voortekenen van een über 

actief modderig uitje!  

Eenmaal aangekomen op 

locatie leken de eerste 

tekenen te duidden op een 

bomenparcours. Innerlijke 

onrust sloeg toe op de vele 

verkenners met hoogtevrees. 

Toen uiteindelijk onze tijd 

gekomen was bleken wij 

geen parcours te gaan doen 

in de hoogte, maar in de 

diepte! De instructeur, Teun 

genaamd, nam ons mee naar 

een gebouwtje wat ons deed 

denken aan een kippenren. 

We moesten door een tunnel 

kruipen om na te bootsen 

hoe vroeger levensmiddelen over de grens werden gesmokkeld. 

Eenmaal in de donkere diepte van de tunnels werden mensen 

gelijk panisch toen ze iets nats en kouds voelden: modder. We 

moesten in het pikke donker, nat en koud, langs verschillende 

opstakels manouvreren. Toen Jeffry dacht dat we vast zaten en 

het einde van de tunnel nog lang niet in zicht was zetten de 

verkenners een lied in om de moraal hoog te houden. Toen we 

uiteindelijk voorbij de vele opstakels waren, moeten we nog een 

laatste uitdaging overbruggen......... 
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Helaas is het laatste deel van dit geweldige stukje nooit 

afgeschreven door de auteurs en zal nu een korte reconstructie 

gegeven worden over wat er verder is gebeurd gedurende dit 

uitje. 

 

Na de tunnels was er nog 

gelegenheid om je klimkunsten 

te vertonen op een klimwand. 

Vervolgens waren er nog enkele 

survivalactiviteiten waarbij je 

moest proberen ongeschonden 

aan de overkant te komen met 

behulp van 2 lange balken en een 

hele korte. Moest een 

modderpoel overgestoken 

worden wat alleen kon wanneer 

er ontzettend goed werd 

samengewerkt. En zo nog een tal 

van dit soort leuke activiteiten.   

 

Wat in dit verslag niet is verteld was dat er twee groepen waren 

gemaakt bij dit uitje. De andere groep ging mee met de andere 

instructeur en deed dezelfde activiteiten alleen dan op een andere 

volgorde. Behalve de eindactiviteit, deze werd door beide 

groepen tegelijkertijd gedaan. Allereerst mochten we een groot 

meer oversteken met een tokkelbaan en met een beetje geluk kon 

je dit volbrengen zonder een nat pak te halen, mits de 

instructeurs en je medeverkenners mededogen toonden. 

Vervolgens waren er ook nog twee andere manieren om over het 

meer te komen; een indianenbrug en een touw met tonnen eraan. 

Iedereen heeft zich die dag ontzettend vermaakt! 

Nou dat waren wel weer genoeg kampervaringen voor deze keer! 

 

Tot de volgende keer! 

Groetjes de verkenners!  
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Een groet van de RS! 
 

 

Heeeyy allemaal, 

De RS heeft zoals 

gewoonlijk niet stilgezeten. Wij hebben 

een hele hoop gezellige dingen gedaan. 

Laat ik beginnen met kamp. Dit jaar 

gingen we kamperen in België. We 

hebben een hoop gedaan zoals het 

touwenparcours en de hike. Met beide 

hebben we veel gelachen en dan vooral 

met de hike toen we erachter kwamen dat 

we de helft hadden afgesneden en alsnog 

te lang onderweg waren. Ook zijn we naar 

de stad Leuven geweest, het was een klein 

stadje maar we hebben ons prima vermaakt. Om negen uur 

hadden we afgesproken bij een terrasje zodat we vervolgens 

gezamenlijk terug naar het kamp terrein gingen rijden. Maar toen 

onze begeleiding te laat was zijn we gaan bellen. Ze hadden een 

briefje bij het terras achter gelaten waarop stond dat we waren 

gedropt. Met vermoeidheid sjokte we terug naar het kampterrein. 

Na ongeveer de helft hebben we naar aanleiding van wat 

omstandigheden de leiding gebeld of ze ons konden ophalen en 

uiteindelijk konden we dan lekker ons bedje inkruipen. De dag 

na de dropping zijn we naar Walibi en Aqualibi (het zwembad 

van Walibi) geweest. Ook hier hebben we het allemaal heel 

gezellig gehad. Ook heeft een RS-er zijn angst overleeft en is hij 

met de groep de achtbaan ingegaan. En wat vond Patrick het toch 

leuk. De een na laatste dag gingen we nog naar een meertje om 

nog even lekker te zwemmen, maar omdat het toch wel een 
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beetje koud was hebben we vooral geslapen 

en spelletjes gespeeld.  

Iedere scout weet wat een nieuw scouting 

jaar betekent, nieuwe scouts! Wij hadden 

dit jaar helaas maar twee overvliegers. 

Jeffry en Gwen hadden de taak om door 

middel van opdrachten eieren te verdienen. 

Met deze eieren konden ze Gerard Joling 

verslaan. Hoezo Gerard Joling? Die leuke 

Nederlandse zanger? Nee niet de lieve 

zanger, maar de gemene tweelingbroer met toevallig dezelfde 

naam die tegen nieuwe scouting leden is. Het is onze eerstejaars 

gelukt en ze hebben de slechte Gerard Joling verslagen. Joepie 

onze nieuwe RS-ers hebben alles overleeft en nu kunnen we met 

zekerheid weer zeggen dat er nieuwe scouts zullen komen. 

 

En toen was het moment aangekomen, het verlies van onze 

begeleidster Maayke. Haar laatste opkomst draaide helemaal om 

Maayke! Leuk, zou je denken. Maar Maayke moest allemaal 

spelletjes doen waar zij in haar eentje tegen de rest moest, zoals 
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Hollandse leeuwen en dodelijke straal. Ook moest Maayke 

geblinddoekt een snoepje uit drie teiltjes met vieze dingen halen, 

zoals een teiltje vol met chocopasta.  Maar het geheim was dat er 

helemaal niks in de teiltjes zat! Je begrijpt dan natuurlijk ook dat 

iedereen zich rot heeft gelachen, maar we gaan je wel missen 

Maayke! 

Binnenkort zullen er veel nieuweleukesupervetultragave 

opkomsten volgen, 

 

Dikke kus van de bengeltjes van de RS. 
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Contributie 

De scouting gaat over op automatische incasso. 

Na de nodige voorbereidingen en de nodige werkzaamheden die 

de komende maanden nog verricht zullen moeten worden, is het 

zover. De scouting gaat over op automatische incasso voor het 

innen van de contributiegelden. 

Het geplande moment om over te gaan op automatische incasso 

is 1 januari 2015.  

Incasso zal gaan plaatsvinden per kwartaal, omstreeks 1 januari, 

1 april, 1 juli en 1 oktober.  

Om de gegevens op het machtigingsformulier goed gevuld te 

hebben, zullen wij, middels het bij ons bekende e-mail adres, 

contact met u op opnemen om de juistheid van de ingevoerde 

gegevens te controleren, dan wel aan te vullen. Wij vragen u 

deze gegevens via de mail te bevestigen, dan wel aan te vullen. 

Hierna zult u een machtigingsformulier (doorlopende SEPA 

machtiging) ontvangen met daarop onze gegevens als incassant 

en uw n.a.w.-gegevens en het IBAN rekeningnummer van de 

bank. Wij dienen dit formulier ondertekend van u (per post) 

retour te ontvangen, alvorens wij over kunnen gaan tot incasso. 

Over het vierde kwartaal 2014 zult u, vooruitlopend op de 

automatische incasso, een nota via de mail ontvangen. Deze nota 

zult u nog zelf dienen over te maken middels een 

bankoverschrijving.  

Onderstaand hebben wij de voordelen van automatische incasso 

weergegeven, alsmede de verdere voorwaarden en uw rechten. 

 

Machtigen is gemakkelijk: 

- U vergeet nooit te betalen; 

- U bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van 

terugkerende betalingen; 

- U houdt zeggenschap doordat u een afgeschreven bedrag 

binnen 8 weken terug kunt laten boeken; 

- U kunt een machtiging ook weer eenvoudig intrekken. 
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Een betaling met een standaard Europese incasso kan 

plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor 

geeft door het afgeven van een machtiging. Noteer uw 

persoonlijke gegevens en datum op het 

formulier, zet uw handtekening en stuur de machtiging naar de 

incassant. Deze kan daarmee de 

betalingen automatisch van uw rekening laten afschrijven. 

 

Afboeking 

U wordt voorafgaand aan een afboeking, bijvoorbeeld via het 

contract of bij een jaaroverzicht, door de incassant geïnformeerd 

over het bedrag en moment van afschrijving. Als u het niet eens 

bent met een betaling, kunt u deze binnen 8 weken zonder opgaaf 

van reden terug laten boeken. 

Terugboeken? Neem contact op met uw bank. 

 

Indien u een doorlopende machtiging heeft afgegeven en u bent 

het niet eens met een afschrijving, 

kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken 

na afschrijving 

contact op met uw bank. 

 

U kunt uw bank ook vóór het moment van afschrijving 

verzoeken om een standaard Europese 

Incasso-opdracht tegen te houden. 

 

Als u van mening bent dat een bedrag ten onrechte van uw 

rekening is afgeschreven, kunt u tot 13 maanden na datum 

afschrijving een verzoek indienen bij uw bank om dit te 

corrigeren. 

Informeer bij uw bank naar de voorwaarden. 
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Stopzetten machtiging 

U kunt de automatische betaling ook stoppen, bijvoorbeeld 

omdat u het lidmaatschap of abonnement opzegt. U kunt dan een 

bericht sturen. 

 
Wij hopen u hiermee tot zo ver voldoende  geïnformeerd te 

hebben omtrent de aankomende wijzigingen. Bij vragen kunt u 

uiteraard contact met ons opnemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het Project team Automatische incasso 

Arthur van Pruissen 

 

 

 

 

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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Verjaardagskalender 
 

Oktober 

3  Kevin Heijboer 

15  Davy Vishnudat 

19  Rick Dortland 

21  Tim Schuiling 

23  Stella Smith 

25  Vera vd Reijken 

26  Bas Smith 

26  Ricardo vd Vorm 

27  Bram Wilderdijk 

27 Raisa Wilderdijk 

30  Nina vd Peet 

November 

2  Iris Mimpen 

6  Thijs Huiskes 

10  Britt Gelderblom 

17  Britt vd Hoorn 

18  Julia van Zanten 

21  Stefan Verkley 

28  Evi Rohmensen 

29  Jasper Batenburg 

December 

6  Suzanne van Tol 

14  Luuk van Drunen 

15  Maartje Hulzinga 

16  Imke Keesmaat 

17  Bas Boterkooper 

20  Angel de Groot 

21  Niels Hornes 

22  Tim vd Hoorn 

25  Annemarie Driessen  

26  Tim vd Peet 

26  Arend vd Reijken 
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