
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARSIVALKRANTJE 3 



 

 



 

Voorwoord 
Dag iedereen!  
 
Ziezo het beging van het nieuwe parsivalkrantje beginnen we natuurlijk weer met een klein 
voorwoord over wat u binnenkort te wachten staat bij Parsival. Jullie hebben vast en zeker al veel 
dingen gelezen, gezien en gehoord over de Lentedans die eraan zit te komen. Deze gaat door op 7 
maart in Libertuszaal "De Brug". Kaarten hiervoor zijn nog steeds te koop bij oud scouts en leiding. 
Zeker komen, plezier gegarandeerd met de leuke dansinitiaties! 
In het weekend van 20 tot 22 februari zijn zowel de wolven, als de jojo's op weekend!  
 
Wat staat er nogal zo op het programma? De spaghetti-avond van de Vt's ten voordele van hun 
buitenlandse kamp. Deze gaat door op 14 maart en kaarten hiervoor zijn nog steeds te koop. Meer 
informatie over dit alles vind u in deze pk. Nog veel lees - en kijkplezier!  
 
Groetjes,  
het pk-team!
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LENTEDANS PARSIVAL 07/03/2015 
 
Op zaterdag 7 maart organiseren scouts en oudscouts Parsival samen de Lentedans. 

Vele kennen ondertussen de lentedans als een aangenaam en gezellig feestje. 

 

 
 

Dit jaar starten we de avond met twee dansinitiaties, Bachata en Line Dance.  Bachata is een 

sensuele Latin dans, die eenvoudiger is dan salsa. Heidi Bryon, een ervaren danslerares, zal er 

samen met haar partner voor zorgen dat u op een ontspannen en leuke manier de pasjes in een 

mum van tijd onder de knie hebt. Daarna leert ze ons nog de kneepjes van het lijndansen aan, 

hiervoor heeft u geen danspartner nodig.  

Vanaf 22u15 is het aan de DJ’s, zij zullen ervoor zorgen dat u de rest van de avond uit de bol kan 

gaan op de dansvloer. 

Is dansen niets voor jou?  Geen probleem, dan is de lentedans de ideale gelegenheid om een 

babbeltje te slaan met de leiding, leuke scoutsherinneringen boven te halen of gewoon met een 

fris pintje aan de toog te hangen.  

Vanaf 20u30 is iedereen welkom in Libertuscentrum "De Brug", Nekkerspoelstraat 366, 

Mechelen 

(waar vroeger het ook het scoutsbal plaats vond).  De dansinitiatie start om 21u15.  Voor een 

goed plaatsje op de dansvloer, kan je best op tijd komen. 

Wij hopen vele ouders, sympathisanten, oud-scouts en scouts te mogen verwelkomen. 

Interesse?   

Koop dan nu je inkomkaart voor slechts 4 euro aan de inkom of bij iemand van de (oud)leiding.  Of 

win je kaarten door deel te nemen aan de wedstrijd die je achteraan in deze PK vindt. 
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Programma kapoenen 
 
15/02 Valentijnvergadering 

Van 14:00-17:00, Wie zijn de valentijntjes? 

 

22/02 Waar is de weg? 

Van 14:00-17:00, welke kapoen gaat de weg terugvinden? 

 

01/03 Waar is het plein? 

Van 14:00-17:00, Vandaag spelen we een spel op het plein. 

 

08/03 Hoe maken we dat? 

Van 14:00-17:00, Hoe gaan we dat maken? 

  

15/03 Waar is het?  

Van 14:00-17:00, Waar is het geheim? 

  

22/03 Wie is wie? 

Van 14:00/17:00, wie is wie vandaag? 

 

28-29/03 Kapoenenweekend 2!!! 

Het 2de kapoenenweekend, meer info volgt 
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Wat doen de kapoenen zoal 

op weekend ??? 

 
 

Laat de parel niet van de lepel vallen! 

                                                                                    

 
                                                                                     Mooi lachen  

 

 

  Verse soep “a la Kapoenen” 

 

 

 Alle kindjes dikke vriendjes! 
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Hmmm fruitsatés met snoepjes!  

                                                                    

 

 

   Laat geen glazen vallen! 

De leiding kan ook al eens gek doen! 
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       Euhm Gaai..                                                         
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Spelletje 
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Programma Welpen 
 

15 februari   ( 14  -17uur) 

Een donker bos en magische wezens zullen je pad kruisen. Vindt jij de weg terug naar het 

peperkoekenhuis? 

Meebrengen: goed humeur  

 

22 februari ( 14- 17 uur)  

Dirk Porrez, Smos en de rest zijn er weer klaar voor, een grootse opdracht wacht op 

hen en daarvoor hebben ze onze hulp nodig. En denk eraan: discipline, dedication and 

friendship maar vooral …  

Safety First! 

 

1 maart ( 14-17 uur)  

Sherlock Holmes, de beste detective ter wereld, heeft vandaag onze steun nodig bij het oplossen 

van een raadselachtige verdwijning. Haal dus maar jullie vergrootglas van onder het stof want 

deze namiddag snuffelen we overal rond op zoek naar de oplossing voor dit mysterieuze zaakje. 

 

6 maart (19 - 21 uur )  

We hebben berichten uit de toekomst ontvangen over het lot van onze Aarde. Om een catastrofe 

te voorkomen hebben we jullie hulp nodig! We zullen de handen uit de mouwen moeten steken en 

onze krachten te bundelen om ons bestaan te redden. 

 

15 maart ( 10 -13 uur)  

Iemand zin om mee te gaan zwemmen ? Bobbie & Oscar kijken hier alvast naar uit ! 

Vergeet  

allemaal jullie zwemgerief niet ! En ook centjes, maar het juiste bedrag laten we 

nog weten. 

 

22 maart ( 14 -17 uur )  

Deze namiddag spelen we een spel. Kampen bouwen, levens overbrengen, leiding die politie is,… zal 

allemaal deze vergadering misschien wel eens aanwezig kunnen zijn. 

 

5 April  

Geen vergadering vandaag is het helaas geen vergadering 

 

12 april (11 -15 uur )  

Vandaag gaan we nog eens zelf koken met de leiding als jury. Haal dus je beste kook-skills boven 

en ontvang ons op en super leuke manier want de beste kan wel eens iets verdienen. 

Meebrengen:  alles voor Woudloperskeuken  

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.shelter.tv/nl/nieuws&ei=L1jZVK3NF4v-UvKGgLAF&bvm=bv.85464276,d.d24&psig=AFQjCNEcVXinrIjgROqurZZ2at3zESm7vw&ust=1423616386535506
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bloggen.be/meesterjoeri/archief.php?ID=2222290&ei=MlnZVNLNJsH1UM3Og4AM&bvm=bv.85464276,d.d24&psig=AFQjCNFiWH3fFCD5zB9oRZDpOeOQPZUwGQ&ust=1423616678552999
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Spelletjes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.pinterest.com/celinefrancois/ecole/&ei=7V7ZVMrwLYT7UNyzg6AD&psig=AFQjCNHogWhFtCeUM5qYcj-5NH85DF7qoA&ust=1423618108129399
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Programma Wolven 
 

15/02/2015 

Omhoog geraken – 14–17u @Lokaal  

 

20-22/02/2015  

WEEKEND – Meer info zie weekendbrief op de site  

 

01/03/2015 

Bingobingbingo – 14-17u @Lokaal 

 

08/03/2015 

Les taktiek – 14-17u @Lokaal  

 

14/03/2015 

Kijk voor dit weekend zeker goed op de site voor de juiste dag, plaats en uur! De vergadering 

gaat hoogstwaarschijnlijk niet op zondag doorgaan!  

 

22/03/2015 

Changer – 14-17u @Lokaal 

 

29/03/2015 

Bij het leger – 14-17u @Lokaal 

Meenemen: Legerkledij (nog niet aandoen, jullie worden in perfect uniform in de formatie 

verwacht!!)  

 

05/04/2015 

’t is Pasen – Kijk zeker nog op de site voor het juiste uur en de juiste plaats! 
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Programma Jojo’s 
 

laavaanraaC 
neitfjiv iraurbef 

eW  nekerps fa naa teh toorg noitats ni nelecheM mo 12u45 

eW nemok guret naa ni nelecheM mo 17u30 

 

negnerbeem: 5 €, jidelkdeelkrev (eoh rekkeg, eoh reteb) 

 

dnekeeW 
gitniwt – gitniwtnëeewt iraurbef 

eiz fierbdnekeew 

 

nèE neget nella 
nee traam 

14u00-17u00 @ laakol 

 

eiW tkeoz eid tdniv 
Thca traam 

14u00-17u00 @ laakol 

negnerbeem: steif !!!! 

 

datS t’ 
neitreev traam 

14u00- 17u00 @ etorg tkram nelehceM (naa teh ek’roojnispo) 

snegnoJ nemok deelkrev sla ejseim en sejseim sla negnoj 

 

eiW taw raaw 

gitniwtnëeenwT traam 

14u00-17u00 @ laakol 

 

ellO ellob sjiG 
gitwintnenegen traam 

14u00-17u00 @ laakol 

moK deelkrev sla ekkid nesnem  
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Programma Givers 
Wat hebben wij de komende weken weer allemaal in petto voor jullie? 
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zondag 1 maart 

Ik plant, jij plant, wij planten ! 

Vandaag verrichten wij een goede daad met de 

groep ! 

Meer info volgt snel.  

 

 

 

 

 

zondag 8 maart 

Start leefweek – jjooooeeeepppieeee !!! 

Jullie worden allen rond 19u verwacht in het lokaal, gepakt en gezakt, klaar voor een volledige 

week. 

Jullie krijgen hierover nog een brief! 

 

Vrijdag 13 maart 

Einde van de leefweek !        

Ooooh ! 

Wees allen wel welkom op de spaghetti-avond van de vt’s. 

 

 

 

Zondag 22 maart  

Groot, groter, grootst! 

We nemen vandaag het grootste aan! 

Onder een stoel, ernaast en op de grond, neem allemaal iets zitbaar mee. 

 

 

  Zaterdag 28 maart 

We spreken op tijd af want we gaan ons eens lekker 

uitleven aan de muur! 

18u – 20u 

Zaterdagavond!  

 

 

 

 

Zondag 5 april 

Eitjes hier, eitjes daar! Eitjes overal !  

We rapen en zoeken tot we ze allemaal gevonden hebben. 

Neem een eitje mee. 
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Zondag 12 April 

Vandaag zijn we of groot of klein, of jong of oud, weet jij wie de persoon naast je is? Zoeken tot 

we doodvallen! 

 

Zondag 19 april 

? 

Wat nu? 

 

 

 

Zondag 26 april –  Ouderdag to the next level! 

Ouders, poedels, oma’s, konijnen, zussen, krokodillen, broers, 

kanariepitje, neem het allemaal mee op deze dag, ze zijn van 

harte welkom! 

 

Zondag 3 mei: Congé! 

Vandaag hebben jullie een zondagje vrijaf! De leiding is weg. 

 

 

Zondag 10 mei –  Dijle op de Dijle  

Meer info volgt nog.  

Water, water en nog meer water! 

 

 

 

Vrijdag 15 mei  - tot zondag 17 mei! 

 

We trekken er op uit naar een leuke bestemming! 

We zijn weer weg met de givers!  
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Schrijf alvast in grote letters in jullie agenda 

 

Leefweek met de givers! 

 

fun 
fun 

fun 

 

 

Start zondagavond 8 maart – 

einde vrijdagavond 13 maart 

 
Meer info volgt snel! 
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Jullie zijn de beste! 
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Programma VT’s 
 

De agenda van de VT’s! 
Leiding worden, het verandert de agenda van de gemiddelde VT toch sterk. Dit is de agenda van een 

VT bij Parsival: 

 

Vrijdag 13 februari: Jeneverbar tvv Buitenlandskamp 

 

Zondag 15 februari: Leiding geven 

 

Zondag 22 februari: Leiding geven 

 

Vrijdag 27 februari: Groepsraad 

 

Zondag 1 maart: Leiding krijgen 

 

Zaterdag 7 maart: Lentedans @ zaal ‘De Brug’ 

 

Zondag 8 maart: Leiding geven 

 

Zaterdag 14 maart: Spaghettiavond tvv Buitenlandskamp 

 

Zondag 15 maart: Leiding geven 

 

Zondag 22 maart: Leiding geven 

 

Zondag 29 maart: Leiding krijgen 

 

Zaterdag 4 april: Vertrek Buitenlandskamp  

Dinsdag 14 april: Terugkomst Buitenlandskamp   
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Spaghetti-avond

‘All you can eat’ €8

Kinderportie €6

Iedereen welkom vanaf 17 uur

Scouts en Gidsen Parsival

Berkelei 36

2860 Sint-Katelijne-Waver

TVV Buitenlands Kamp

Kaarten verkrijgbaar bij VT’s en hun leiding

OF 

Reserveren via vtleiding@parsival.be
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Scouting doorheen W.O.1 
Scouting werd doorheen de jaren populairder over de hele wereld. Scouting 

dat op politiek en religieuze groeperingen de grootste groep is ter wereld had 

ook te maken met zware tijden. 

 

Lord Paden-Powell richtte scouting op in 1907 en had na 5 jaar enkel in het 

Verenigd Koninkrijk al 250.000 leden en het aantal bleef steeds stijgen. Zeven 

jaar na het ontstaan brak de eerste wereldoorlog uit. Baden-Powell moest zijn 

taak als luitenant-generaal in het Britse leger opnieuw opnemen. Hij werd naar 

de ‘War Office’ gestuurd waar hij de leiding kreeg over enkele troepen. Maar 

omdat hij geen waardige vervangen vond om zijn taak als hoofdleider over te 

nemen sloeg hij dit aanbod af en ontfermde hij zich over de taken van scouts. 

Hierdoor kreeg scouting een ‘militair’ karakter.  

 

In het Verenigd Koninkrijk werden de leden en oud-leden opgetrommeld om 

hun land te verdedigen. Zij kregen enkele taken opgelegd die werden vastgelegd door de Britse 

overheid. Hun eerste taken werden gepubliceerd op 10 augustus 1914 in een brief  

(No.144/Miscellaneous/3098(C1)) uitgegeven door de ‘War office’. In deze werden de volgende 

taken opgesteld: 

 Een scout moet altijd paraat en in volledig uniform zijn om volgende plichten uit te 

voeren: 

o Het bewaken en beschermen van bruggen, duikers, spoorlijnen, telefoonlijnen, 

winkels en ect. tegen beschadiging door individuelen. 

o Het verzamelen van informatie naar de mogelijkheden aan transport, voorraden 

en accommodatie. 

o Het uitdelen van oproepbrieven en plichtbrieven aan de inwoners. 

o Het werk verlichten van de inwoners door te helpen. 

o Het uitvoeren van communicatie door middel van seingevers, ruiters, draadloze 

bakens, etc. 

o Helpen van families van de mannen die zijn opgeroepen, gewonden en zieken in hun 

huis. 

o Opzetten van eerste hulp posten, tijdelijke hospitalen, toevluchtsoorden, 

gaarkeukens, etc. 

o  Optreden als lokale gids en verpleger. 

o Het doorsturen van pakketten, dat werden gedropt door vliegtuigen. 

o Zeescouts kan de kustwacht helpen met hun plichten en het helpen van 

vriendelijke vloten in onverlichte en ondiepe wateren. 

 

Alle leden werden snel in paraatheid gebracht door hen 

te leren omgaan met wapens. De jonge leden werden 

ingezet om het Britse luchtruim te bewaken, 

luchtalarm te slaan, en belangrijke post te brengen.  

Posters moedigden. Vele scouts sloten zich aan bij het 

leger om mee te gaan vechten aan het front. In 

principe mocht men pas vanaf 18 jaar in het leger gaan 

maar velen logen over hun leeftijd, de jongste soldaat 

was pas 13 jaar. 
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Leden die, in principe, oud genoeg waren om naar het front te gaan werden naar Frankrijk 

gestuurd om hun taken uit te voeren, zoals beschreven in de brief, voor de Britse en Franse 

troepen en later ook voor de Belgische. Naarmate de oorlog vorderde werden de taken van scouts 

meer gericht op het vechten in de loopgraven. De taken, die de Britse scouts moest uitvoeren, 

werden opgelegd aan de Franse scouts. Zij konden de Britse en Franse 

troepen helpen door middel van informatie te leveren, helpen in 

hospitalen etc.. 

 

Voor vier op de twintig (ex)scouts is de Westhoek het laatste wat ze te 

zien kregen. Ze werden begraven op één van de talloze militaire 

begraafplaatsen in de streek. Hierbij sneuvelde ook enkele van de 

allereerste Brownsea Boy Scouts. Dit waren de oorspronkelijke leden 

van eerste scoutskamp in 1907. Marc Noble was een van hen, hij 

sneuvelde in West-Vlaanderen in 1917, amper 20 jaar oud. Hij was de 

zoon van een superrijke fabrikant, die helaas... ook wapens maakte. 

Marc sneuvelde nadat hij geraakt werd door granaatscherven afkomstig 

van een granaat die werd gemaakt in de fabriek van zijn vader. 

 

Lord Baden-Powell ging tijdens de oorlog een aantal keer naar Frankrijk 

om zijn scoutstroepen te steunen en nieuwe Franse scoutstroepen op te leiden. Tijdens zijn 

verblijven in Frankrijk raakte hij zo onder de indruk van de gruwel aan het front dat hij besloot 

op het einde van de oorlog scouts een nieuwe oriëntatie te geven. Scouts was niet langer een 

‘militaire’ organisatie maar was een organisatie gericht op vrede. Die vrede is op de dag van 

vandaag nog steeds de hoofdboodschap van scouting.  

 

 

Geschreven door: Bever 
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Parsival goes social  
 

Vele zullen het al gemerkt hebben maar we zijn sinds kort ook aanwezig op Facebook. Op deze 

pagina zal er reclame worden gemaakt rond al onze (groeps)activiteiten zoals lentedans, 

mosselweekend, … .Wil je meer informatie krijgen? Dat kan maar op 1 plaats en dat is onze eigen 

site.  

 

 

 

 

Like ons op Facebook via: https://www.facebook.com/scoutsengidsenparsival of via de Facebook 

link onderaan onze website. 

 

Heb je nog vragen of opmerkingen rond het gebruik van onze Facebookpagina? Deze kan je altijd 

stellen aan onze webmasters door een mailtje te sturen naar webmasters@parsival.be 

 

  

https://www.facebook.com/scoutsengidsenparsival
mailto:webmasters@parsival.be
http://www.facebook.com/scoutsengidsenparsival
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Spaaractie Joyvalle en 

Appelsientje 

Het is weer zover, de rode flapjes verschijnen aan de Joyvalle melkbussen en dit jaar 
ook aan de Appelsientje sinaasappelsapbussen! 
 

Drinken jullie thuis melk van Joyvalle en sinaasappelsap van Appelsientje (of zouden 
jullie dat even willen doen)? Dan hebben wij jullie zeker nodig! 

 

Het is de bedoeling om zoveel mogelijk rode flapjes te verzamelen die je op de bussen 

melk en sinaasappelsap vindt. Per 10 flapjes krijgen we nl.1 gratis bus melk voor op kamp! 
Trommel dus al jullie familie, vrienden, buren en kennissen op om met ons mee te sparen 

want de jeugdbeweging die de meeste flapjes heeft, wint ook een fantastische ‘culinaire 
verrassing’ op kamp! 
 

Hopelijk kunnen we massaal op jullie rekenen! De flapjes mag je steeds aan ons afgeven 
wij zorgen voor de rest. 

 

Stevige linker 

De leiding 

 

  

http://www.scoutswemmel.be/wp-content/uploads/2015/01/Joyvalle1.jpg
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Win win win!! 
Wil je graag gratis naar de lentedans gaan? Dat kan, door het onderstaande sudoku of 

kruiswoordraadsel op te lossen en het antwoord te mailen naar lentedans@parsival.be. Je maakt 

kans op 2x2 inkomkaarten. Meedoen kan tot zondag 1 maart 2015, de winnaars zullen per mail 

worden verwittigd. 

 

 

Zoek het verdoken woord:…………………………………………………………………………………………….  

mailto:lentedans@parsival.be


Pagina | 34  

 

Dankwoord 
Een dankwoordje van alle VT’s en hun leiding: 

Merci allemaal om massaal aanwezig te zijn geweest op onze jeneverfeesten op 14 februari. Het 

was zeker en vast een succes! De sfeer zat goed, het was niet te koud en het was uiteraard zeer 

gezellig met een jenevertje of pintje rond het vuur. 

Hopelijk kunnen we met al die centjes leuke dingen doen op ons buitenlands kamp naar Italië en 

dan zullen we zeker allemaal aan jullie denken omdat jullie ons gesteund hebben. 

 

Vergeet zeker niet te komen naar onze spaghetti-avond die doorgaat op 14 maart!  

MERCI! 

VT’s en hun leiding 
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