
 

 

 

 

 

PARSIVALKRANTJE 2 





Voorwoord 
 

Beste lezers, 
 
Jullie hebben het misschien al gemerkt. Op het opendeurweekend word je 

lastig gevallen door bouwvakkers of vorig jaar tijdens de ouderdag heb je je e-

mailadres opgegeven en nu overstroomt je mailbox met mails van een zeker 

‘bouwcomité’.  

Inderdaad, het rommelt bij Parsival! Dit in de positieve zin natuurlijk. Zoals 

jullie misschien weten zijn we met een deel van de leiding, oud-scouts en 

sympathisanten achter de schermen bezig met de toekomst van onze scouts. 

Zo vertellen enthousiaste leiding hun dromen in een brainstormsessie om 

daarna met beide voeten op de grond gezet te worden. Want tsja, bouwen dat 

is niet simpel. Ergens anders zijn enkele jonge veulens met een bende oude 

knarren aan het vergaderen over financiën, ruimtelijke uitvoeringsplannen en 

speciale bieren.  

We zijn dus druk bezig. Als je hier nog meer vragen over hebt spreek ons 

gerust aan, dan merken we meteen hoe wel (elkaar) kunnen helpen.  

We zijn dus druk bezig. Niet enkel met bouwen maar ook met amuseren! De 

herfst is volop bezig en de winter komt er aan. Leiding en leden rillen in de 

formatie, Givers sjorren aan hun wagen voor de lichtstoet, beamers en 

laptops worden bovengehaald voor filmavonden, warme chocomelk versterkt 

de innerlijke mens en de VT’s verkopen jenever aan de poort. Die VT’s.. Het 

zijn toch Charels! Het scoutsjaar is nog niet halfweg of we beseffen al dat het 

zonder hun een stuk moeilijker zou zijn. Hou dus zeker de volgende data in 

uw achterhoofd: 21/12: dropping en 26/12: lichtstoet.  

Verslind deze pk dus als een razende en verwonder u van wat de leiding u 

allemaal presenteert. Terwijl ik dit schrijf ben ik alvast benieuwd naar Bever 

zijn rubriek over garters. (Je weet wel, die rare floshen aan onze kousen waar 

we zo trots op zijn!) 

 

Een stevige linker, 

 

Lampongaap 
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Databank 
 

 Dropping VT’s 21 december 

@ kerststal Borgerstein  

Winterbbq Givers 21 

december @ kerststal 

SCHAATSEN  17 

JANUARI 
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Programma kapoenen 
5/12 Sinterklaas helpen 

Vandaag gaan we samen met andere kapoenen Sinterklaas helpen. 

We spreken af in Mechelen op de grote markt om 19:00u 

en we zijn terug te vinden bij de lokalen van scouts Sint-

Katrom om 21:00u (Katelijnekerkhof 4 , 2800 Mechelen) 

14/12 Het bos in duiken 

Vandaag gaan we het bos in duiken van 14:00 tot 17:00 aan 

het lokaal. 

21/12 Het zwembad in duiken 

Vandaag wagen we een plons in het zwembad. Van 10:00 

tot 12:00 aan het maanhoevebad. 

Meebrengen: Zwemgerief 

27/12 Feest!!! 

Vandaag gaan we kerstmis vieren van 18:00 tot 20:00. 

Meebrengen: een pakje (maximum 3 euro) 

3/1 Het licht in duiken 

Vandaag spelen we met licht van 18:00-20:00 

10/1 De warmte in duiken 

We gaan ons verwarmen in deze koude dagen van 18:00 tot 20:00. 

17/1 Schaatsen 

Vandaag gaan we schaatsen met de hele scouts.  

Uur en prijs zie site. 

Meebrengen lange broek, handschoenen, warme kleren en 

eigenschaatsen eventueel. 

24/1 Gezellig samen spelen. 

Deze avond gaan we gezellig samen spelen van 18:00 tot 

20:00u. 

Meebrengen: gezelschapspelletjes 

31/1 Gezellig samen kijken. 

Vanavond gaan we gezellig samen naar een film zien van 18:00 tot 20:00. 
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Wie kan het beste kleuren? 
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Programma welpen 
Dag aller coolste welpen van de hele wereld. Hier is het nieuwe programma 

voor de komende weken. 

 

Zondag 07 december: Wereldknuffeldag 

Het is vandaag wereldknuffeldag. Een dag om de knuffelkoorts te 

bestrijden. Er zijn mensen die niet graag knuffels geven en die moeten 

genezen worden! 

 Uur: Van 14u tot 17u 

 Waar: Lokaal 

 

Zondag 14 december: Legervergadering 

Jullie moeten jullie vandaag bewijzen tegenover de gehele legertop. 

Uur: Van 14u tot 17u 

 Waar: Lokaal 

Meenemen: Legerkledij 

 

Zondag 21/12: Dropping 

We gaan vandaag mee stappen met de dropping van de VT’s. De ouders 

kunnen ondertussen jenever drinken in de kerststal en later zelf ook 

meedoen natuurlijk ;) 

Uur: Van 18u tot 20u 

 Waar: Kerststal in het park van Borgerstein 

 Meenemen: 5€ 

 

Zaterdag 27/12: Kerstfeestje 

Dikke party tonight! Je moet geen uniform aandoen maar je mag een 

beetje mooier dan anders komen. 

Uur: Van 19u tot 21u 

 Waar: Lokaal 

 Meenemen: Pakje ter waarde van 3€ 
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Zondag 4/01: Driekoningen 

En we gaan ZINGEN!!! En geld en snoepjes verdienen! 

Uur: Van 10u tot 12.30u 

 Waar: Lokaal 

 Meenemen: Verkleedkledij 

 

Vrijdag 09/01: Filmvergadering 

De leiding heeft examens dus houden we het simpel. 

Uur: Van 17u tot 19u 

 Waar: Lokaal 

 

Zaterdag 17/01: Schaatsen 

Uur: Zie site 

 Waar: Schaatsbaan in Leest; Dorpstraat, 2811 Mechelen 

 Meenemen: Lange broek, handschoenen en warme kleren 

 

Vrijdag 23/01: Quiz 

Wie is de slimste Welp ter wereld? 

Uur: Van 17u tot 19u 

 Waar: Lokaal 

 Meenemen: Al je gezond verstand 

 

Zondag 01/02: Dikke mensen vergadering 

Uur: Van 14u tot 17u 

 Waar: Lokaal 

 Meenemen: Verkleedkledij (geen lange broek) 

 

Zondag 08/02: Verrassing!! 

Wat zullen we doen vandaag? Dat weet geen mens! 

Uur: Van 14u tot 17u 

 Waar: Lokaal 

 Meenemen: Hou de site in het oog. 
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Hou zeker ook altijd de site in het oog. Het kan altijd zijn dat er iets 

verandert. 

Als je om één of andere reden niet aanwezig kan zijn, gelieve dit dan 

minstens 24u op voorhand door te sturen naar ‘welpenleiding@parsival.be’. 

Vele scoutsgroeten en een stevige linker, 

Jullie kei coole, mega toffe, vet grave, super dupper, welpenleiding, 

Akela (Marmot): 0478/04.50.92 

Kaa (Sint-Bernard):  0477/80.35.71 

Bagheera (Tragopaan):  0472/33.02.43 (Vanaf 20 december) 
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Programma wolven 
30/11/2014 

Vandaag gaan we met de andere kindjes van het district spelen. We 

spreken we af om 13u45 aan de ingang van het Tivolipark in Mechelen. Het 

einde van de vergadering is voorzien rond 17u15. De jongens komen als 

meisjes verkleed en de meisjes als jongens.  

07/12/2014  

We spreken af aan het lokaal om 14u. Het einde is zoals altijd voorzien om 

17u. We gaan eens kijken wie van jullie de beste speurneus is.  

13/12/2014 

Vandaag doen we het eens rustig aan. Onze vt’s hebben examens, dus 

vanaf nu zullen we avondvergaderingen doen. Van 19u tot 21u30 aan het 

lokaal. Iedereen mag een film (dvd) naar keuze meenemen (niet verplicht!). 

21/12/2014 

Vanavond worden we allemaal samen gedropt. We spreken om 18u af aan 

de kerststal in het park van Borgerstein. Het einde hangt af van hoe snel 

jullie wandelen. Maar nadien kan je natuurlijk nog iets drinken in de stal. 

Hiermee sponseren we de vt’s hun buitenlands kamp! Ouders/vrienden van 

onze wolven zijn zeker welkom om mee te wandelen! Jullie nemen allemaal 

€5, een fluo vestje, petzl en eventueel een regenjas mee. Iedereen wordt 

verwacht in perfect uniform. 

 

27/12/2014 

Het is de tijd van het jaar om 

feest te vieren, dus wij gaan 

dat ook doen op de scouts! Van 

19u tot 21u aan het lokaal. 

Jullie nemen allemaal een pakje 

mee van maximum €2 en een 

kerstmuts. 
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03/01/2015 

Omdat nu de leiding aan hun examens beginnen, doen we nog steeds 

avondvergaderingen. Jullie worden verwacht om 19u aan het lokaal. Kleed 

jullie warm aan. Het einde is voorzien om 21u. 

10/01/2015 

Vanavond worden jullie in je mooiste kleren verwacht aan het lokaal. Het 

juiste uur wordt zeker nog op de site gezet, hou deze dus zeker in het 

oog! 

17/01/2015 

Jeeeeej, we gaan schaatsen! We spreken om 17u af aan de ingang van de 

schaatsbaan in Leest! Iedereen neemt €5 en handschoenen mee. Ja doet 

alles van je uniform aan, behalve je korte broek, deze vervang je door een 

lange broek. Het einde is voorzien om 19u. Adres: Dorpstraat 67b 2811 

Leest. 

24/01/2015 

Vandaag gaan we eens kijken wie van jullie de slimste is. Van 19u tot 21u 

aan het lokaal. 

 

!!! Ook hebben wij weer een weekend gepland. Dit zal doorgaan van 27 

februari tot 1 maart. Zet deze datum alvast in jullie agenda! Meer 

info volgt. !!! 
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Verslagen en liedjes van onze wolven 
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Programma jojo’s 
-Zaterdag 6 december: FILM 

We laten de examenstress even thuis en kijken gezellig een horrorfilm. 

WAAR en WANNEER? Van 19u tot 21u @Lokaal 

 

-Zaterdag 13 december: SLUIPEN 

WAAR en WANNEER? Van 19u tot 21u @Lokaal 

! Kom allemaal verkleed als ARMYBOY of ARMYGIRL ! 

 

-Zondag 21 december: DROPPING VT’s 

Wandelen, warme dranken, gezellige sfeer,… Wat wil een scout nog meer? 

Massaal komen is de boodschap! 

WAAR en WANNEER? Van 18u tot … @Kerststal Borgerstein 

Meer info volgt nog! 

 

-Zaterdag 27 en zondag 28 december is het GEEN vergadering. 

 

-Zaterdag 3 januari: FEESTJE 

Nu alle saaie familiefeesten achter de rug zijn, kunnen we ons amuseren 

op een kerst- en nieuwjaarsfeestje met al onze toffe scoutsvrienden. 

WAAR en WANNEER? Van 19u tot 21u @Lokaal 

MEEBRENGEN: Pakje ter waarde van €2,00 

 

-Zaterdag 10 januari: VT-SPEL 

Nu is het aan de vt’s om een spel voor jullie in elkaar te steken! 

WAAR en WANNEER? Van 19u tot 21u @Lokaal 

 

-Zaterdag 17 januari: SCHAATSEN 

Eindelijk is het zover! We gaan naar jaarlijkse gewoonte met de hele 

groep schaatsen. 

WAAR? @Schaatsbaan Leest 

MEEBRENGEN: Handschoenen en lange broek! (BELANGRIJK!) 



Pagina | 20  

Meer info volgt nog! 

 

-Zaterdag 24 januari: DE AAP UITHANGEN 

Aangezien wij scouten zijn, gaan wij een avontuurtje niet uit de weg! 

WAAR en WANNEER? Van 19u tot 21u @Hungaria Leuven 

Meer info volgt nog! 

 

Hou zeker 20-22 februari vrij! Dan staat ons eerste weekend gepland. 

 

Kan je niet komen naar een vergadering? Laat dit dan weten via 

jojoleiding@parsival.be 

 

Stevige linker, 

Bever, Sitta, Hyena & Maraboe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jojoleiding@parsival.be


Pagina | 21  

 

 

  



Pagina | 22  

Programma givers 
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Noteer alvast alle data’s in jullie agenda! 

Het gaan drukke, maar altijd plezante weken worden  

 

ZATERDAG 6 DECEMBER  

 we gaan voor groots en inhouden 

 20u – 22u 

 We spreken af in de lokalen van Katrom, aan de kerk in de Katelijne straat in 

Mechelen 

 een avondje ontspannen  

 

ZATERDAG 13 DECEMBER  

 schorren, schorren, schorren tot de 1000ste 

 19u – 21u 

 voorbereiding lichtstoet 

 we spreken af aan het lokaal 

 

DINSDAG 16 DECEMBER  

 schorren, schorren, schorren tot de 

1000ste 

 19u – 21u  

 

DONDERDAG 18 DECEMBER  

 schorren, schorren, schorren tot de 

1000ste 

 19u – 21u 

 

 

ZONDAG 21 DECEMBER _ WINTERBBQ 

 meer info en uren volgen nog 
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DINSDAG 23 DECEMBER  

 schorren, schorren, schorren tot de 

1000ste 

 19u – 21u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONDERDAG 25 DECEMBER  

 Afwerking wagen lichtstoet, laatste hand er aan leggen  

 09u – 12u 

 

 

 

LICHTSTOET 26 DECEMBER  

 OOK HIER VOLGT NOG MEER BELANGRIJKE INFO  

 

Kan je niet komen? Gelieve ons dan even te verwittigen. 
Giverleiding@parsival.be 
 
Otter:   0473 22 99 24 
Vink:   0474 53 34 29 
Kameel: 0475 43 70 66 
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GIVERWEEKEND 1: HET MOERAS! 

 

Donderdag 13 november 2014 te zetel kriekenveld ** Sint-Katelijne-

Waver 

Ik zat dus in mijn zetel te zitten. Waarom? Awel ik ging thuis kijken. Maar 

voor Thuis vertelt Frank altijd het weer en aangezien we op weekend 

vertrokken interesseerde me dat verschrikkelijk. En ja, hoe kon het ook 

anders het ging van vrijdag tot zaterdag REGENEN!!! #frank #homo  

 

Vrijdag 14 november 2014 te GSM Mechelen 

Na een lekkere maar veel te warme lasagne (wa een moeilijk woord is me 

da) zwierde ik mijn spullen in de Porsche van onze pa en vlamden we naar 

de GSM. Daar gaf ik mijn gele sticker en mijn 20 euro drugsgeld af. En we 

waren weg op naar Brussel-Zuid, jaja Brussel-Zuid, inderdaad, we 

passeren Brussel-Noord! Ma bon dus via Brussel gingen we naar 

jemeidinges (dorp in de Walonie dus boeie hoe ge da schrijft) en op die 

trein kwam er plots heel mooi en veel vrouwelijk volk. Maar het was chiro 

dus niet geïnteresseerd! Daag! 

Eenmaal aangekomen, moesten we stappen naar het kampterrein, zonder 

rugzak. Dank u leiding (die zo slim was om voldoende fluohestjes mee te 

nemen, sefety first!) Toen we na niet-zo-lang stappen op het kampterrein 

aankwamen (alle modderpoel), mochten die vinkmobiel duwen, want 

meneertje had zen straatbanden op. Dwaas! We moesten onze tent 

openzetten. En rara, inderdaad het begon te regenen. Maar we kropen 

onder de wol, nee petflessen stof van den Decatlon en gingen vaar 

dromenland. 

 

Zaterdag 15 november 2014 te weet-ik-veel-waar-we-zaten 

Het had heel de nacht geregend (oei! iets vergeten, we hebben vrijdag ook 

nog hamburgers gekregen sorry detail) dus werden we wakker in een 

******** (hier is echt geen woord voor ZO VEEL WATER!!) Na een stevig 

ontbijt gingen we op pad, dorpjes verkennen per patrouille (de zwaluwen 
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zijn de beste nananana!). Over de wandeling kan ik ni veel zeggen buiten 

dat er gene KAK te beleven is ginder, tenzij voor liefhebbers van 

broodautomaten en Bij is simpel (hihi ik kon het niet laten).  

Terug op het kampterrein aangekomen, samen met die beren, waren die 

tamme zakken, rara de leeuwen, er al lang. Maar waar was die Petrel en 

co? Dus heeft de leiding, met tegenzin, een zoekactie opgestart (het 

klinkt spectaculairder dan het is zene). Gevolg: bijna een dode hond en 

Petrel gevonden. Toen die valkenogen, foutje valken er ook waren, 

mochten we eindelijk pita eten met modderige cocktailsaus (ik zal u auto 

nog is duwen VINK). Toen kwam pelikaan of te wel ‘MEGA pelikaan‘ en 

Simia of te wel ‘die rare’ ons vuur brengen. Toen we uitgepraat waren, 

kropen we onder de wol (ni weer he!) en dromde we over een droge plek en 

Brussel-Noord. 

 

Zondag 16 november te ‘boeie’ 

De zon komt op en de leiding maakt ons wakker. Ik wordt wakker en Patrus 

lag nog te slapen. Dus ik roep:’ PATRUS OPSTAAN! …. EHH HOMO!’ Maar 

er gebeurt niets. ‘Patrus is dood’, zegt een stemmetje in mijn hoofd. Dus 

ik reageer zoals iedereen zou doen: ik doe niets, pak in en trap het af. 

Voor de rest gebeurt er niets speciaal buiten dat we terug voorbij 

Brussel-Noord moeten ma ja zo speciaal is dat nu ook weer niet. (ni liegen 

Gibbon) 

 

De grootste zeveraar, Gibbon De Verantwoordelijke 
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VT-verslagen 
Ik kreeg samen met Maraboe als eerste de wolven toebedeeld. We vonden 

vooral de eerste vergadering heel spannend, zouden de kinderen ons goed 

en snel aanvaarden? Dit bleek allemaal heel goed mee te vallen. De leukste 

vergadering vond ik vooral het weekend! Een heel weekend met de 

kinderen bezig zijn, hun opnieuw en opnieuw de weversknoop uitleggen en 

dan het moment waarop ze hun belofteteken of derde rang verdienden, 

maakte mij heel trots als vt-leiding. Hun niveau van humor heeft mij ook 

heel hard verbaasd en we hebben heel vaak gelachen. Ik ga de wolven en 

de wolvenleiding heel hard missen maar ik ben ook benieuwd naar mijn 

volgende groep: de kapoenen. 

Stevige linker, Ara 
 

Hoe het leiding geven mij bevalt? Super! Het is leuk om een keertje geen 

lid te zijn en zelf de "macht" te hebben over de kindjes. Muhahaha, nee 

mopje! Dit scoutsjaar heb ik al leiding gegeven aan de kapoentjes en dat 

was echt fijn! De kindjes zijn stuk voor stuk schatjes van patatjes! Wel 

vermoeiend soms... vaak... ALTIJD! Maar toch amuseer ik me elke 

vergadering met die kindjes! Hoe enthousiast ze kunnen zijn bij het 

domste spelletje en zien hoeveel energie die kindjes hebben is echt 

geweldig! Ik zal de kapoentjes zeker missen maar kijk uit om aan de 

andere takken leiding te geven! 

Simia 

 

De jojo's zijn echt toffe mannen! Echt kei spontaan en enthousiast. Ik 

heb me er goed geamuseerd. Leiding geven aan hun is echt top. 

Net zoals de jojo'tjes al veel hebben geleerd (en nog veel zullen leren), 

heb ik ook het een en het ander geleerd. Bever leerde ons (fennek en ik) 

hoe je een rappel moet hangen. We zijn ookal op weekend geweest, hebben 

veel gespeeld en onze kookkunsten boven gehaald. Ik heb er al echt van 

genoten! 

Dhole 
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Het leiding geven bevalt mij super! 

Ik heb mij iedere zondag opnieuw super hard geamuseerd met de wolven. 

Het zijn stuk voor stuk super toffe kinderen, en ik zal ze ook echt missen. 

Hun manier van doen en hun gevoel voor humor zijn geweldig. 

Net zoals Ara vond ik het weekend het leukste, dit waren twee geweldige 

dagen. 

Binnenkort mag ik bij de jojo’s staan. Ik hoop dat ik me met hun even zeer 

zal amuseren, 

maar daar twijfel ik eigenlijk niet aan. Ik kijk er al naar uit! 

Maraboe 

 

We zijn ons jaar allemaal denk ik goed begonnen en hebben een toffe tak 

achter de rug. Ik ben met dhole direct van start gedaan met onze jojo's. 

We hebben al veel leuke dingen gedaan en ons goed geamuseerd, want 

choco is lekker! De humor van onze jojo's is geweldig. Lachen doe je vaak, 

we zijn op laatstejaarsweekend geweest en hebben ons rot geamuseerd. 

Er is nog werk aan de winkel ;) hahaha. Dhole en ik hebben onze eerste 

rapelvergadering als 'leiding' achter de rug, ge-wel-dig! Next stop: 

Welpen! 

Fennek 
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Uniform – de garter 
 

Het uniform is het grootste herkenningspunt van de scouts en zoals het 

woord al zegt zou het overal hetzelfde moeten zijn. Maar toch hoor je 

soms: “Wat doen die floshen aan jullie benen?” of “Wat voor nut heeft dat 

nu?”. Waarop de meesten onder ons hetzelfde 

antwoord geven: “Geen idee, dat moet gewoon 

zo…”. Daarom willen we je een beetje meer uitleg 

geven vanwaar dit gebruik komt. 

 

Om de oorsprong te vinden dienen we even terug 

te gaan in de tijd. Naar de periode van 1899-1902 

tijdens de tweede Boerenoorlog in Zuid-Afrika. 

Deze oorlog die werd uitgevochten tussen de 

Boeren of Afrikaners en de Brits-Canadese 

troepen. Van deze troepen ook de ‘South African 

Constabulary’ of ‘Zuid-Afrikaanse Marechaussee’ genoemd was Generaal-

Majoor Robert Baden-Powell de bevelhebber. Baden-Powell, door iedereen 

gekend, was op dat moment de bevelhebber van deze troepen. Bij deze 

troepen haalde hij zijn inspiratie voor het scoutsuniform. Zo schreef hij 

in zijn boek: ‘Het scoutsuniform gelijkt erg op het uniform gedragen door 
de manschappen van de Zuid-Afrikaanse Marechaussee die ik beval. Zij 
wisten wat comfortabel, geschikt en goed bestand was tegen het weer.(…) 
zelfs in de verschillende klimaten en naties zal het uniform op elkaar 
gelijken.’ 
 

In de verdere beschrijving van hoe het uniform 

eruit moest zien volgens hem werden de ‘garters’ 

of ‘flashers’ ook vermeld. Met een duidelijke 

verklaring waarvoor deze werden gebruikt: ‘De 
kousen worden omhooggehouden door garters, 
met groene floshen die zichtbaar zijn onder de 
omgeslagen sok.’ Dit werd toen ook al eeuwen 

gedaan een goed voorbeeld hiervan is de 

traditionele kledij van de Schotten of de 

Oostenrijkers. Doordat de kousen nu verweven 
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worden met een rekkende stof is de functie van de garter verdwenen. 

Hierdoor is het gebruik van de garter bij veel groepen verdwenen en zelfs 

helemaal vergeten.  

 

Waarom er werd gekozen voor een groene kleur is niet helemaal duidelijk. 

Wel duidelijk is dat deze kleur voor verkenners werd voorgeschreven, 

meer ervaren scouts mochten rode garters dragen. Een duidelijke 

militaire invloed van Baden-Powell. Om een onderscheidt te maken tussen 

welpen en (jong)verkenners werd in Vlaanderen de gele kleur in het leven 

geroepen. 

 

Het is heel wat informatie om de oorsprong en de functie van de garter te 

schetsen. Maar zo zie je maar dat elk onderdeel van het uniform een 

betekenis en functie heeft. 

 

Stevige linker, 

 

Bereidwillige Bever 

 

Bronnen:  

Baden-Powell, R. (1907). Scouting For Boys. Oxford University 

Press 

Website 1: 

http://www.warmuseum.ca/cwm/exhibitions/boer/battleleliefontei

n_e.shtml 

Website 2: http://bpsa-us.org/resources/uniforms/ 

Website 3: 

http://www.sootoday.com/content/news/full_story.asp?storynumb

er=26316 

 
   

http://www.warmuseum.ca/cwm/exhibitions/boer/battleleliefontein_e.shtml
http://www.warmuseum.ca/cwm/exhibitions/boer/battleleliefontein_e.shtml
http://bpsa-us.org/resources/uniforms/
http://www.sootoday.com/content/news/full_story.asp?storynumber=26316
http://www.sootoday.com/content/news/full_story.asp?storynumber=26316
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Reclame 
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Spelletjes 
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Sfeerfoto’s actviteiten  
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Dankwoord  
Wij willen jullie allen bedanken voor jullie massale aanwezigheid op ons 

Mosselfestijn. Het was een druk en zwaar weekend maar ik weet zeker 

dat iedereen zich goed geamuseerd heeft. De leiding heeft 100% van 

zichzelf gegeven om dit weekend perfect te laten verlopen. Wat een 

succes was dit! 

 

Onze Hete mosselfuif is gestart door een bangelijk optreden van Red Van! 

Waar onze groepsleider Lampong en onze welpenleiding Marmot in zit, 

samen met Joke De Vos, Gert Verstraeten en Jeroen Heremans. Zij 

hebben de avond goed gestart. De sfeer zat er meteen in. Daarom willen 

wij hen bedanken voor hun optreden op ons jaarlijks mosselweekend. Wij 

zijn blij jullie te mogen ontvangen hebben! Op de hete mosselfuif en velen 

alles van zich gegeven en hun beste dansjes boven gehaald, het was een 

geslaagde avond voor velen.  
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Notities 
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