
 

 

 

 

 

PARSIVALKRANTJE 1 





Voorwoord 

 
Be prepared voor het nieuwe scoutsjaar! 

Gedaan met nagenieten van 

het geweldige en zonnige 

kamp, tijd voor een KNALLER 

van een scoutsjaar.  De 

leiding heeft genoeg tijd 

gehad om zich te kunnen 

voorbereiden om jullie 

allemaal weer te entertainen 

op zondag: bosspelen, 

kringspelen, weekendjes, 

vettige dagen,... wees er op 

voorbereid.  

 

Zondag 20 september stonden jullie weer met 

velen voor de poort. Voor sommige onder jullie 

was het de allereerste scoutsdag, anderen 

hebben zich moeten bewijzen voor ze naar hun 

nieuwe tak mochten en iedereen heeft weer 

nieuwe vriendjes gemaakt.  



 

Maar ook het Pk-team is er weer helemaal klaar 

voor. 4 keer op dit jaar zullen jullie een 

Parsivalkrantje (Pk'tje) ontvangen waarin jullie 

worden op de hoogte gehouden van de 

komende activiteiten en waarin jullie nog 

andere amusante dingen kunnen lezen. 

  

 

Veel leesplezier!  

Het PK-team  
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Databank 
 

 

9-10-11 oktober: PARSIVAL KNALT

 
 

23 oktober: Dag van de jeugdbeweging 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 november: Griezelverhalentocht van Femma 

en jeneverbar van de VT’s 

 

28-29 november: Mosselfeesten 
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KapoenenLeiding 
Mijn totem is Otter. Ik ben 25 jaar oud. Dit 

jaar geef ik mijn 8ste jaar leiding en mijn 6de 

jaar aan de kapoenen. Mijn hobby’s zijn met 

Kazou op reis gaan, in de sneeuw naar 

beneden glijden op mijn snowboard en de 

tofste feestjes bouwen in het weekend me 

de kapoenen. Het allerliefste ga ik naar de 

frituur om daar dan suuuupppper lekkere 

frietjes te eten van de frituur. Buiten 

feestjes bouwen met de kapoenen speel ik 

ook graag verstoppertje. Op kamp zit ik het 

liefst op de schommel. 

 

Mijn totem is Kameel. Ik ben 23 jaar. 

Ondertussen geef ik al 6 jaar leiding, maar 

het voelt nog steeds of ik nog maar net ben 

begonnen en ik geef toch ook al mijn 3de 

jaar leiding aan de kapoenen. Eten, slapen, 

vissen en scouts zijn mijn hobby’s. Daarom 

eet ik ook echt heel veel heel graag, maar 

het liefst van alles eet ik toch wel kip met 

rijst en currysaus. Er is geen toffer spel op 

de scouts als dode vis. Als er nu een plek is 

waar ik het liefst op kamp zit, dan is dit wel 

de eettent (Omdat het eten op kamp zo 

lekker is hé).  
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Op de scouts noemen ze mij Fennek. Ik ben 

al 18 jaar oud. Dit is mijn 1ste echte jaar 

leiding Mijn hobby’s zijn natuurlijk scouts. 

Als ik geen leiding geef op de scouts ben ik 

monitor bij Kazou. En als ik thuis ben dan 

speel ik supergraag met mijn barbiepoppen. 

Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti, … Dit zijn 

allemaal dingen die ik heel graag eet, maar 

het liefst van alles eet ik toch wel 

SPAGHETTI!!! Maar van al die spaghetti 

krijg ik heel veel energie en om al die 

energie kwijt te raken speel ik heel graag 

Ninja. Op kamp kom ik helemaal tot rust op 

de HUDO. 

 

Ik word aan gesproken met Hyena op de 

scouts. Ik ben 18 jaar oud. Dit is dus mijn 

1ste jaar leiding. Mijn hobby’s zijn op zondag 

namiddag Scouts. Met scouts alleen zou 

mijn agenda toch niet vol genoeg staan, dus 

daarom speel ik ook nog handbal. En als ik 

niets te doen heb bouw ik graag mega coole 

dingen met lego. Het liefst eet ik een 

lekkere biefstuk met frietjes. Op de scouts 

zijn er super toffe spelletjes, maar mijn 

favoriete spel is toch dikke Berta. Rond het 

kampvuur zitten ’s avonds is echt de beste 

plaats op kamp. 
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Programma 
 

Wij kijken er naar uit om met jullie er een geweldig jaar van 
te maken, hopelijk hebben jullie er zin in! 

 
Kijk snel wat er de komende weken op het programma 

staat! 
 

Zondag 4 oktober – 14u tot 17u 
Wie is de grootste durver bij de kapoenen? Wie kan 
het hardste lopen en wie verstopt zich als snelste? 
Wij zoeken het allemaal uit in de grote kapoenen 
challenge! 

 
 

Zondag 11 oktober – doorlopend welkom! 

 
Deze zondag maken we er een groot feest van! Een 
heel weekend lang. Onze Parsival Knalt staat op 

het programma, het weekend waar we al zo lang naar uit 
kijken! Voor jong en oud een grote kindertuin, waar 
iedereen welkom is. Zondag voorzien wij speciaal voor jullie 
leuke kinderanimatie! 
Van een springkastelen park tot een ballenbad. 
 

 
 

Zondag 18 oktober – 14u tot 17u 
 
Deze zondag gaan we heel zot doen.  
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Zaterdag 24 oktober – 18u30 tot 20u 

 
Vandaag gaan wij op griezeltocht. Vandaag 
gaan we gezellig wandelen ingekleed in het een 

herfstig thema. Ben jij klaar? Heb jij er al in zin? Kom 
verkleed als griezelfiguur en kleed je lekker warm. 
 

 
 

Zondag 1 november – 14u00 tot 17u 
We spelen er op los 
 
 

 
 
 

Zondag 8 november – 13u00 tot 17u 

 
Vandaag gaan we ons eens goed laten horen. 

We gaan een grote marsepeinenverkoop doen met de hele 
groep. Dit om centjes in te zamelen voor onze bouw voor 
binnenkort. Jullie gaan er allemaal zijn? 

 
 

Zaterdag 14 november – Zondag 15 
november:  

 
Wiiijjjjjj gaaaaan oooooooooooooppp weeeeeekkkeeeend! 
De brief volgt nog. Jullie krijgen zo snel mogelijk meer info. 
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Heb jij vragen? 
Mailen naar: kapoenenleiding@parsival.be 
 
 
 
of: 
 
Otter: 0473229924  Kameel:  0475 43 70 66 
Fennek:  0475 76 11 44  Hyena: 0470 92 95 92 
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Welpenleiding 

 

Akela is de leider van de 

welpen. In Jungle Book is 

Akela de naam van een wolf die 

een groep wolven aanvoert die 

het mensenkind Mowgli 

adopteren. Onze Akela leeft 

niet in het bos, maar in 

Bonheiden. Hij is 23 jaar. Hij 

studeerde Geografie tot vorig 

jaar en begint dit jaar te 

werken. Dit is al zijn 6de jaar 

leiding. Zijn lievelingseten is pizza quatro fromage. 

Stratego vindt hij het leukste scoutsspel.  

 

Misa was vorig jaar een vt, dus 

officieel is het haar 1e jaar 

leiding met al een jaar ervaring. 

In Jungle Book is Misa een 

waterbuffel. In het echte leven 

is ze 18 jaar oud. Ze studeert 

Fotografie in de middelbare 

school en zorgt voor het 

grootste deel van de foto’s en 

alle aftermovie’s.  Ze speelt het 

liefst verstoppertje en eet graag Grieks eten.  
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Raksha was ook een vt, dus voor haar 

geldt hetzelfde: 1e jaar leiding met 

ervaring. Ze is de moederwolf van de 

roedel in de jungle die Mowgli 

opvoedt. Maar eigenlijk is ze gewoon 

18 jaar oud en gaat ze Rechten 

studeren. Raksha houdt van alle 

soorten pasta en pizza. Volgens haar 

zijn de leukste vergaderingen 

waarbij iedereen zich super heeft 

verkleed en we een leuk spel spelen. 

Haar lievelingskleur is nu geel. Als je Raksha wilt blij 

maken, is chips de beste oplossing.  

 

 

Koning Lowie was net zoals 

Misa en Raksha een vt 

vorig jaar.  In Jungle Book 

hij de koning van de 

Bandar-log apen. Hij is 19 

jaar en studeert 

leefgroepenwerking. Op de 

scouts speelt hij het liefst 

vuil wordt spelletjes. Zijn 

lievelingseten is alle 

soorten pasta’s . Lowie 

houdt van heel luid lachen.  

 

18



Programma 

 

Nu dat jullie weten wie wij zijn, gaan we elkaar elke zondag 

zien en ons amuseren. Hier vindt u het programma tot begin 

oktober al en voor de vergaderingen daarna kan u de site 

raadplegen.  

 

Zondag 27 september: van 14u tot 17u 

Vandaag spelen we een spel met knuffels, hartjes en 

krokodillengevechten op een plaats met veel bomen.  

 

Zondag 4 oktober: van 14 tot 17u 

Op de planning voor vandaag: een plein vol spelen. 

 

Het weekend van 9, 10 en 11 oktober is het PARSIVAL 

KNALT!  

Neem op zondag jullie mama, papa, broertjes, zusjes, hond, 

poedel, konijn, oma, opa maar allemaal mee! Wees welkom! 

Op zondag geldt het motto: hoe meer zielen, hoe meer 

vreugd. 

Zondag voorzien wij rand- en kinderanimatie voor ieder wat 

wils. Jullie worden allen graag uitgenodigd om hier aan te 

kunnen deelnemen. Van een springkastelenpark tot een 

ballenbad, tot om het verst een raket weg schieten, tot 

gekke kapsels,.. 

Meer info over ons evenement vindt u verder in dit boekje. 
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We hebben al een paar afspraken met de kindjes gemaakt, 

maar als zij dezen zijn vergeten te vertellen zijn, herhalen 

wij ze nog even.  

1) Altijd 24 uur op voorhand laten weten als 

je niet kan komen.  

2) Als wij vragen om verkleedkleren mee te 

nemen, moeten de leden nog steeds in 

perfect uniform naar de scouts komen en 

hun verkleedkleren meenemen. 

3) We spreken altijd af aan de Berkelei, 

tenzij anders vermeld. 

 

U kan ons bereiken op: 

Akela (Tragopaan): 0472330243 

Raksha (Ara): 0478173677 

Misa (Simia): 0472769327 

Lowie (Gaai) : 0484104377 

 

Een stevige linker,  

de welpenleiding. 
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Nog enkele foto’s van het welpenkamp van vorig jaar  

 

  

21



 

 

  

22



Programma 
20 september  

Vergadering van 2 tot 5 kennis maken met jullie nieuwe 

awesome leiding  

 

27 september  

Vergadering van 2 tot 5  

Lekker buiten spelen  

 

4 oktober  

Vergadering van 2 tot 5  

 

11 oktober  

Geen vergadering wij gaan dit weekend kei hard knallen 

natuurlijk  

 

25 oktober 

Weer een leuke vergadering van 2 tot 5  

Is zien wie er de beste is  

1 november  

Spelen spelen spelen  
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De geweldige Jojo-

leiding! 
 Het nieuwe jaar is weer bezig, hoera!!! Dit betekent dat er 

nieuwe gezichten zijn bij de jojo’s, maar ook bij hun leiding. 

Daarom stellen we ons even voor! Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat 

drijft hen?... Kom dit hier en nu te weten! Kun jij de juiste zaken 

bij de juiste persoon zetten? 

    
Standvastige 
Sitta 

Scherpzinnig
e 
Dhole 

Toegewijde 
Sint-bernard 

Volhardende 
Mustang  

18 jaar Spagh
etti 

Pizza 4de jaar 
leiding 

4de jaar 
leiding 

21 jaar 2 poesjes Mosselen 

Spaghetti 2 gerbills 1ste jaar 
leiding 

21 jaar 

Leerkracht 
lager 

onderwijs 

4de jaar leiding 1 broer leerkracht 
secundair 

geschiedenis 
en voeding en 

verzorging 
1 broer 1 broer 21 jaar 1 zus 

1 kat Verpleegkunde Aerospace 
Engineering 

1 hond 

Tobias 
Haegens 

Saskia Van 
Poucke 

Evy Moerman Nele Devalck 

Volhardende Mustang / 21jaar / 4de jaar leiding / leerkracht lager onderwijs /1 broer / 2 gerbills / spaghetti / Evy Moerman 

Standvastige Sitta / 21 jaar/ 4e jaar leiding / verpleegkunde / 1 zus / 2 poesjes  / spaghetti / Saskia Van Poucke 

Toegewijde Sint-Bernard / 21 jaar / 4
de

 jaar leiding/ leerkracht secundair geschiedenis en voeding en verzorging/ 1 kat / mosselen/ 1 broer / Nele Devalck 

Scherpzinnige Dhole / 18 jaar/ 1
ste

 jaar leiding / Aerospace Engineering / 1 broer / 1 hond / Pizza / Tobias Haegens 
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Programma 
 

4 

 

14-17u 

 

 

 

13-17u 

 

9 

 

14-17u 

 

1 

 

9u30-12u 

 

 

3 

 

/ 

 

5 

 

14-17u 

 

8 

 

14-17u 

 

6 

 

weekend 

 

10 

 

14-17u 

 

2 

 

10-18u 

 

1 

 

Zaterdag 26/09 

   

2 

 

Zondag 4/10 

 

3 

 

9-10-11/10 

 

 

4 

 

Zondag 18/10 

 

5 

 

Zondag 25/10 

 

6 

 

30-31/10  1-/11 

 

7 

 

Zondag 8/11 

 

8 

 

Zondag 15/11 

 

9 

 

Zondag 22/11 

 

10 

 

Zondag 29/11 

7 

26



 

 

3 

 

Reclame zie PK 

 

7 

 

 

8 

 

 

2 

 

Fiets + 

lunchpakket + 5 

euro 

 

5 

 

vuilzak + karton 

 

4 

 

 

1 

 

@ opsignoor 

Mechelen Grote 

Markt 

 

10 

 

 

9 

 

 

6 

 

Zie brief 

 

9 

 

afdalen 

   

3 

 

Parsival Knalt 

 

2 

 

Sportival 

 

6 

 

Laatstejaars 

weekend 

 

4 

 

Spelen 

 

10 

 

Mosselspel 

 

5 

 

Ridder Parsival 

 

8 

 

Wie zoekt die 

vindt 

 

1 

 

Prijzen 

sprokkelen 

 

7 

 

Marsepein 
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Verbindt de nummers met elkaar en zo kom je te weten hoe 

we ons elke week weer gaan amuseren!  

Houd ook steeds de site www.parsival.be in het oog. Daar 

staat de meest correcte info op mochten er aanpassingen 

gebeuren.  

Voor verdere vragen mag u ons steeds contacteren via mail 

naar jojoleiding@parsival.be of via onze gsm 

 

Volhardende Mustang: 0499 249 601 

Standvastige Sitta: 0476 651 909 

Toegewijde Sint Bernard: 0477 803 571 

Scherpzinnige Dhole:  
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Leiding der 

Verkenners en 

Gidsen   
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Programma  

 Zaterdag 26 september, des ochtends 9 uur 30. Uw wordt 

ontboden aan den Opsignoor ten Mechelen om Uwen 

beste been voort te zetten. Parsival dient een grooten 

hoeveelheid prijzen gezocht ten hebben. Einden van den 

zoektocht 12 uur in des middags. 

 

 Zondag 27 september, des namiddags 2 uur tot 5 uur. De 

Duitsche troepen staan aan de grens, Fransche leger slaan 

massaal wapens in, Britsche troepen staan paraat. Onze 

troepen zal het mogelijke doen om verder hunne belangen 

te verdedigen door zich te bewapenen en zich te 

verkleeden als soldaat. 

 

 Zondag 4 oktober, des ochtends 9 uur tot namiddags 7 uur. 

Onzen jongeren moeten aan den sportieven arbeid gaan. 

Met den fiets en knapzak zullen we vertrekken aan den 

scoutslokalen van Parsival en hier wederkeren in den 

avond. 

 

 Vrijdag 11 oktober tot zondag 13 oktober, Het is ons ten 

hoore gekomen dat Parsival feest. Wij zullen deze feest 

voorzien van de rantsoeneering.  Deze rantsoeneering geldt 

voor alle slag van vleesch, ook voor bevroren- of verkoeld, 

op de konserven en preparaten zooals worsten, saucissen, 

enz. Afspraak van de verdeeling wordt in den laatere 

meegedeeld.  
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 Zondag 18 oktober, des namiddags 2 uur tot 5 uur. Door 

gebruik ten maken van den fyischen kennis van de mensch 

kunnen wij het ver brengen. Voor deze fysischen kennis 

dient U een plastieken flesch mee te brengen. 

 
 

In den weekend van 20 november tot 22 november wordt U 

verwacht in Uw perfect uniform om deel te nemen aan 

scouteske verplaatschingen. Meer informatie wordt U nog 

medegedeeld door Uw leiding. 

Mocht U nog vragen hebben dan kan U ons telefonisch 

kontakteren of via elektronische post. 

giverleiding@parsival.be 

Bever:  0472 36 78 35 

Konijn: 0472 74 59 57 

Pelikaan: 0478 33 81 18 
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De leiding 
Wie zijn ze, wat doen ze, wat drijft hen… 

 
©SIA: Scouting Intelligence Service 

 

Special Agent Vink Special Agent Marmot 

Codenaam: Voenker Codenaam: Motjrmore 

6 volle jaren ervaring in het 

veld 

4 volle jaren ervaring in het 

veld 

Geheim wapen: Vanille 

kleurige Defender met veel 

lawaai 

Geheim wapen: Zwart 

kleurige Fender met veel 

lawaai 

Niet geheime eigenschap: 

Zelfstandige 

Niet geheime eigenschap: 

Onopvallende 

Zwakke plek: Wij hebben geen zwakke plekken!!!! 

Oudheid: 24 jaar Oudheid: 21 jaar 

Ultra geheime specialisatie: 

Tuinen en grond bespioneren 

Ultra geheime specialisatie: 

Examens en gebouwen 

bespioneren 
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De missies 
 

Zondag 04 oktober 

Missieomschrijving: Hup met de beentjes in 

Hofstade. Jawel!! Sportival  

Missieduur: 0930 – 1830 

Missie rendez vous punt: Lokaal 

Missiebenodigdheden: 5€, fiets & lunchpakket 

 

Vrijdag 09 – 11 oktober 

Missieomschrijving: Parsival Knalt 

Meer info over jullie shiften volgt later. 

 

Zondag 18 okt 

Missieomschrijving: Culinair en sportief 

Missieduur: 1000 – 1800 

Missie rendez vous punt: Lokaal 

Missiebenodigdheden: fiets 

 

Zaterdag 24/10 

Missieomschrijving: Griezelverhalentocht 

Missieduur: 1600 – … 

Missie rendez vous punt: Lokaal 

Missiebenodigdheden: fiets 
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Zondag 25/10 

Missieomschrijving: Onze eerste normale van twee 

tot vijf vergadering 

Missieduur: 1400 – 1700 

Missie rendez vous punt: Lokaal 

Missiebenodigdheden: Je goed humeur 

 

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten is dit geen 

spionnenpapier. Dit wil zeggen dat er niet zomaar 

verandert wat erop staat. Aangezien wij in een gevaarlijke 

wereld leven, kan het wel eens voorvallen dat er zaken 

veranderen. Hiervoor check je best altijd je mail of de 

Parsival site. 

 

Kan je niet komen wegens ziekte, sportwedstrijden of 

optredens, verwittig je ons altijd. Dit kan via: 

vtleiding@parsival.be 

 

Een andere manier: 

Vink  0474/53.34.29 vink@parsival.be 

Marmot 0478/04.50.92 marmot@parsival.be 

 

Een stevige linker van jullie zeer gemotiveerde leiding en 

een mega VT-jaar toegewenst, 

 

Motjrmore en Voenk
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Jaarlied 

 
‘k Wil de hele wereld laten zien wat ik voel  

En wil je laten delen in ons streven naar één doel. 

We kunnen zoveel meer in ’t leven, vuur dat in ons brandt 

doorgeven.  

Zoals een levenslijn!  

 

Elke dag gebeurt wel iets waar je niet achter staat  

Sluit je ogen niet, ga er op af en praat. 

 

Wees paraat!  

En zet je schouders eronder.  

Wees paraat!  

Met elkaar en niet zonder.  

BE PREPARED!  

Voor een betere wereld  

BE PREPARED!  

Om het vuur door te geven  

BE PREPARED!  

Om je leven te leven. 

 

Van Hasselt tot De Panne zingen wij dit lied 

 En altijd wil ik luisteren als jij het niet meer ziet.  

Want helden hebben wij niet nodig, zijn volkomen 
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overbodig.  

Wees gewoon jezelf!  

Kijk vooruit en doe je ding op ’t goede moment  

Dans en lach en zing en spring, gebruik al je talent. 

 

Wees paraat!  

En zet je schouders eronder.  

Wees paraat!  

Met elkaar en niet zonder.  

BE PREPARED!  

Voor een betere wereld  

BE PREPARED!  

Om het vuur door te geven  

BE PREPARED!  

Om je leven te leven. 

 

Kleine daden, grote dromen  

‘k Voel het door mijn aders stromen.  

Groot of klein, arm of rijk  

Hier is iedereen gelijk! 

 

Staat de zon hoog aan de hemel 

Regent het soms pijpestelen?  

Voor ons kan dat echt geen kwaad  

Steeds staan wij opnieuw paraat! 

Ik bind jouw veters, jij mijn haar  

Ik zing een lied, hij speelt gitaar.  
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- ’t Is cliché, ja -  

maar wij zouden door een vuur gaan voor elkaar!  

Het vuur dat knettert, open mond  

Takken zoeken op de grond.  

Wakker blijven, nooit meer slapen  

Vriendschap blijft het mooiste wapen! 

 

Wees paraat!  

En zet je schouders eronder.  

Wees paraat!  

Met elkaar en niet zonder.  

BE PREPARED!  

Voor een betere wereld  

BE PREPARED!  

Om het vuur door te geven  

BE PREPARED!  

Om je leven te leven. 
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Parsival Knalt 
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Wanneer organiseren wij deze knaller? 

Op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 oktober 

Wat kan je komen doen op vrijdag? 

Om 20u kan je komen quizen of kijken naar de quiz want 

de plaatsen zitten al gevuld.  

Wat kan je komen doen op zaterdag? 

Vandaag wordt onze grote zeepkistenrace 
georganiseerd. In tegenstelling tot vorige jaren is dit jaar 

het parcours moeilijker gemaakt, maar het concept is 

hetzelfde gebleven: met een al dan niet zelfgemaakte 

zeepkist af een schans rijden en zo snel mogelijk de bel 

luiden. Om 14u starten we en we verwachten het einde rond 

17u. 

 

Hierna beginnen we aan een leuke avond met eerst talent 

uit eigen tent: The Hats en Red Van. The Hats 

bestaat uit vijf muzikale givers en vt’s en Red Van is de 

groep van onze groepsleider Lampongaap en Marmot. 

Beiden spelen ze sfeervolle covers van bekende liedjes. 

The Hats starten om 16u30 en Red Van om 17u45. Het 

PKteam raadt deze optredens ten zeerste aan!  Maar deze 

groep starten de avond enkel, na hen treedt om 19u 

F.O.D. op. Zij brengen catchy aanstekelijke melodische 

punkrock. Na hen zal Pardon Service knallen. Deze 

groep heeft ook scoutsroots, niet in de onze maar in Thila 

Coloma. Ze spelen verschillende stijlen: reggae, ska en 
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balkan. Als laatsen knallen The Pixels. Zij brengen pop 

en rock liedjes van old ’n gold tot de nieuwste hits. Zij zijn 

het laatste optreden en hierna zetten we de afterparty in. 

Voor deze avond hebt u wel een ticket nodig, deze kan je 

vinden bij zowat elke Parsivaliaan en kost in voorverkoop €5 

en aan de kassa €7. 

 

Gedurende heel de dag kan je ook een hamburger en andere 

versnaperingen bij de givers komen eten, met de kindjes op 

springkastelen springen en andere leuke dingen doen. Voor 

een cola of fris pintje of een goeie babbel kan je ook 

langskomen. 

 

 

Wat kan je komen doen op zondag? 

Op zondag starten we met een lekker en gezond 

ontbijtcafé, voor de vroege vogels kan je al 

langskomen om 8u en we serveren het ontbijt tot 12u. Ook 

in deze tijdspanne kan je deelnemen aan de 

Mountainbike Tour. Er zijn twee routes: eentje van 

40km en van 65 km. Na de tocht hebben wij ervoor gezorgd 

dat je je kan douchen alsook je fiets wassen en onderweg 

wordt er bevoorrading voorzien. In de middag eet je bij de 

kraampjes van de givers en daarna kan je van 14u tot 17u 

deelnemen aan Parsival Trophy. Dit is een 

avontuurlijk hindernissenparcours waarbij je deelneemt in 
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groep zodat je elkaar kan helpen. Voor de 

muziekliefhebbers die niet genoeg hebben gekregen van 

zaterdagavond hebben we op zondag ook nog een 

accordeonclub weten te strikken: De Toekomst. Vanaf 14u 

is er voor voormalige Parsivalianen ook een Reuniecafé 

openen.  

 

Net zoals op zondag zijn er ook veel andere kleinere dingen 

te doen, met kinderen raden we aan zeker op zondag een 

bezoek te brengen! 

 
 

  

44



ARAstrologie 
Dit jaar vindt u in elk PK’tje uw horoscoop voor de volgende 

maanden, geschreven door Kieskeurige Ara. 

 

WEEGSCHAAL 

24 september – 23 oktober 

Je band met je vrienden wordt closer. Jullie zullen elkaar 

namelijk veel zien: op Parsival Knalt, op de Dag van de 

Jeugdbeweging. En er is een grote kans dat je verjaart op zo’n 

leuke evenementen. Ga het maar eens goed vieren! 

Geluksdag: zaterdag 10 oktober (op Parsival Knalt, wat een 

toeval!) 

Pechdag: maandag 12 oktober (want Parsival Knalt is gedaan ) 

 

SCHORPIOEN 

24 oktober – 22 november 

Op de scouts is het super met je nieuwe leiding, maar op school 

zit je heel de tijd uit te kijken naar zondag. Geen probleem zou je 

denken, maar probeer toch wat op te letten. Als je goede punten 

haalt, zullen je ouders je minder verplichten om mee te gaan naar 

een familiefeest op zondag en  kan je dus meer je vrienden zien! 

Geluksdag: zondag 27 september, de eerste volledige vergadering 

met je gloednieuwe leiding. 

Pechdag: 15 oktober 
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BOOGSCHUTTER 

23 november – 21 december 

Cupido doet voor jou goed zijn werk deze weken, maar vergeet de 

scouts niet hé. We missen je! Deze maanden zijn er juist veel 

leuke dingen te doen: Parsival Knalt, Dga van de Jeugdbeweging, 

mosselen! Je vriendje of vriendinnetje meenemen naar deze 

evenementen is nu wel verplicht voor jou. 

Geluksdag: 31 oktober, de herstvakantie begint! 

Pechdag: 9 november, we moeten terug naar school  

 

STEENBOK 

22 december – 20 januari 

Eén tip voor de komende dagen, weken en maanden: Be Prepared! 

Er kunnen moeilijke en overwachte dingen op je pad komen, maar 

als je voorbereid bent en er goed overnadenkt, kan er je niks 

gebeuren. Heb je toch twijfels, laat de leiding iets weten en wij 

helpen je bij je probleem. 

Geluksdag: 8 november (we gaan marsepein verkopen met heel de 

groep) 

Pechdag: 29 oktober 

 

WATERMAN 

21 januari – 19 februari 

De sterren voorspellen begin een oktober een leuke ontmoeting 

waarna je op wolkjes loopt. Ma seg dat is nu net rond onze Parsival 

Knalt, da’s wel heel toevallig hé. Dan zal jij ZEKER moeten komen 

en neem al je vrienden en familie mee! 

Pechdag: elke zaterdag (want dan is het geen zondag en zondag is 

scoutsdag!) 
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Geluksdag: de uitzondering bevestigt de regel: zaterdag 10 

oktober wordt een KNALdag! 

 

VISSEN 

20 februari – 20 maart 

Cupido doet zijn werk niet goed deze maanden, dus kom naar de 

scouts om je liefdesverdriet te verwerken en je samen met je 

vrienden en leiding te amuseren. Misschien voorspellen de sterren 

in het volgende PK’tje wel een vriendje of vriendinnetje. 

Geluksdag: 21 november (eerste dag van de mosselen: mmmmm) 

Pechdag: 6 november 

 

RAM 

21 maart – 20 april  

De vakantie met onder andere een super kamp is spijtig genoeg 

gedaan, maar er staat weer een super scoutsjaar op het 

programma. De sterren weten te vertellen dat je heel tevreden 

bent met je nieuwe leiding en dat ze zelfs al een plezante 

activiteiten en een weekend in elkaar aan het steken zijn. Toch 

goeie leiding he! 

Geluksdag: 9 oktober, dan is het de Quiz van Parsival Knalt. Dus 

schrijf je nog snel in want volgens de sterren heb je een grote 

kans om te winnen! 

Pechdag: 20 november 

 

STIER 

21 april – 20 mei 

Je hebt het zo druk met schoolwerk en andere onbelangrijke 

hobby’s dat je af en toe vergeet om te ademen en in de frisse 
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buitenlucht te zijn. Wij als scoutsdokters en de sterren hebben 

de perfecte oplossing: zondag van 14u tot 17u in de Berkelei. We 

zien jullie daar en zorgen ervoor dat jullie snel beter worden. 

Geluksdag: 24 oktober (griezelverhalentocht van FEMMA, 

waarbij de Vt’s een kraam ophouden met jenever en 

versnaperingen) 

Pechdag: 13 november 

 

TWEELINGEN 

21 mei – 21 juni 

Je liefdesleven staat op een laag pitje. Geen zorgen, het leven van 

een vrijgezel is minstens even leuk! Trommel al je vrienden en 

vriendinnen op een ga iets leuk doen. Wij hebben al een paar 

ideetjes: Parsival Knalt  waar er een quiz, optredens, een fuif en 

animatie op zondag zijn georganiseerd. Misschien ontmoet je daar 

wel je Prins op het Witte Paard of je Prinses met een mooie, 

korte Groene Broek. 

Geluksdag: elke zondag (want dan zien we elkaar weer terug) 

Pechdag: 24 november 

 

KREEFT 

22 juni – 22 juli 

Je beste vriend wil enkel skaten? Je beste vriendin wil enkel gaan 

shoppen? Maar jij wilt eigenlijk liever in een bos spelen, in bomen 

klimmen en je vuil maken? Zeg dan gewoon ‘neen’ tegen hen en kom 

naar de scouts! Wij zorgen ervoor dat je je amsueert met andere 

vrienden en leukere activiteiten. 

Geluksdag: 22 november (het is tweede dag van de mosselen en 

we spelen een groot mosselspel) 

Pechdag: 16 oktober 
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LEEUW 

23 juli – 23 augustus 

Die ene vriend(in) van bij de jojo’s/givers/vt’s is verliefd op jou! 

Verlegen zijn is oké, maar als je te verlegen bent, zal er nooit iets 

van komen! Zorg dat je hemd mooi is gestreken, hang je das goed, 

steek je hemd netjes in je broek. Maar vooral sta stevig in je 

bottinnen en stap op hem of haar af en voor je het beseft, heb je 

een vriend(in). Als dit gebeurt, vergeet zeker niet de leiding te 

informeren. 

Geluksdag: 23 oktober, Dag (en Nacht) van de Jeugdbeweging 

Pechdag: 13 oktober want Parsival Knalt is nu al 2 dagen gedaan  

 

MAAGD  

24 augustus – 23 september 

In september was het schoooljaar al gestart, maar in het 

weekend verveelde jij je want het scoutsjaar was nog niet 

gestart. Gelukkig kwam eindelijk die 20e september er. En als je 

je nog steeds verveelt in het weekend organiseren wij vaak ook 

dingen op zaterdag, zoals PARSIVAL KNALT en de mosselen. We 

zien jullie daar! 

Geluksdag: 27 september (dan kreeg je dit PK’tje) 

Pechdag: 28 september (omdat je heel het PK’tje al van voor naar 

achter en van achter naar voor hebt gelezen en je nu niets meer 

hebt om te lezen ) 
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Uit de beentjes met Hyena 
Je wil sporten, maar hebt geen zin of geen doel voor te 

sporten. Zoek een ploegje en ga samen een beetje trainen. 

Je kan bijvoorbeeld samen een half uurtje gaan joggen. De 

beste manier om aan je conditie te werken denk ik is niet 

door te gaan lopen maar met een paar vrienden een match 

voetbal, basketbal, tennis, badminton, handbal, volleybal, … 

te spelen. Iedereen wil wel winnen, het is tof, je beweegt 

en vooral je maakt plezier. Dit gecombineerd met een 

beetje gezond eten en je voelt je direct een heel stuk 

beter. 

Je kan natuurlijk ook naar Parsival Knalt komen. Hier kan je 

vrijdag avond je hersenen trainen. Zaterdag kan je in een 

zeepkist door de straten scheuren en de adrenaline door je 

lichaam laten gieren. Zaterdag avond kan je kei hard 

meezingen en dansen op de optredens. Terwijl je zondag 

dan weer tijd kan nemen voor een gezond en gevarieerd 

ontbijt. Of toch liever een hele toer maakt door Katelijne 

en omstreken. In de namiddag kan dan weer je limieten 

verleggen tijdens de parsival trophy. Is dit alles niks voor 

jouw zijn er natuurlijk ook springkastelen, ballenbaden en 

zoveel meer waar je je kan rot amuseren.  
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Sjorren, knopen en 

technieken met Marmot 
 

Hier vind je vragen over sjorren, knopen en technieken van onze 

lezertjes die wij dan zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. 

Zit je zelf met een vraag? Kan je niet zo goed sjorren maar weet 

je niet wat je fout doet? Weet je stiekem niet goed het verschil 

tussen een steekschup of een truffel? Vraag het aan Marmot! 

Alle jullie vragen kan je mailen naar pk@parsival.be 

 

“Hey Marmot, 

Mijn naam is anoniempje en ik heb een probleempje. Mijn 

medeleden vroegen me tijdens het kamp om een groene sjorbalk 

met een punt te gaan halen zodat we die in de grond konden 

kloppen met de jojohamer. Er was geen vuiltje aan de lucht te 

bespeuren. Het was heel goed weer weet je wel. Ik ga dus naar de 

groene sjorbalken, maar vind er geen met een punt aan. Ik kom 

dan terug met mijn sjorbalk naar ons kamp en iedereen begint mij 

keihard uit te lachen. Ik snap echt niet wat ik verkeerd heb 

gedaan.” 

 

Beste anoniempje, 

Waarschijnlijk heb je een verkeerde balk meegepakt. We hebben 

namelijk 2 soorten groene balken. Die van 1,5m. En die van 6m. Ik 

denk dat jij een balk van 6m hebt meegepakt. Deze zijn 

behoorlijk moeilijk om met een jojohamer de grond in te slagen. 

Tenzij je natuurlijk al een constructie hebt waarop je kan staan. 

Maar aangezien ze met je aan het lachen waren zal dit 

waarschijnlijk niet het geval zijn geweest. 

Tip: Vraag volgende keer de lengte van de balk! 
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“Marmot, 

Help! Ik ken het verschil tussen een platte knoop en weversknoop 

niet. Het scoutsjaar start en ik moet dit kunnen voor de eerste 

techniekenvergadering. Stel je voor dat iedereen mij uitlacht of 

dat ze geen vriendjes meer met mij willen zijn omdat ik mijn 

knopen niet ken. 

Giver X” 

 

Beste Giver X, 

Dit zal ik je even met behulp van enkele afbeeldingen uitleggen. 

Een tekening zegt vaak meer dan duizend woorden. 

 

De platte knoop: deze wordt gebruikt om twee touwen van gelijke 

dikte aan elkaar te binden.  

 

De weversknoop (of schootsteek): Deze wordt gebruikt om twee 

touwen van ongelijke dikte aan elkaar vast te maken of om een 

touw aan een lus vast te maken. 
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Gouwe Ouwe met Mustang 

We doorzochten onze oude doos en kwamen enkele plaatjes 

van foto's tegen die we maar al te graag met jullie willen 

delen. Herkennen jullie deze jonkies nog?  Naast elke foto 

staat een tip! 

 

 

 

1. De rechtse 

kapoen is 

ondertussen 

1ste jaar leiding! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Dezer dagen bezit dit fotomodel over al zijn tanden en 

is hij een trotse VT. 
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3. De rechtse knuffelaar is zijn 1ste jaar leiding begonnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Deze kleine kerel is ondertussen enkele meters gegroeid 

en de grootste leiding van Parsival.  
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5. Zijn lach is nog even groot en zijn haar is nog even blond 

maar ondertussen is hij enkele jaartjes ouder en 1ste jaar 

leiding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Momenteel is deze stoere meid 2de jaar jojo!  
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