PARSIVALKRANTJE 2

Voorwoord
Beste ouders en allerliefste kindjes,
Hier zijn we dan met alweer een nieuw Parsival Krantje!
Deze keer vinden jullie opnieuw alle programma’s en leuke
foto’s van jullie zelf of van jullie spruiten. Ons groot
evenement Parsival Knalt is gepasseerd en voor de degene
die niet zo goed zijn met sociale media of geen facebook
hebben, hebben we voor jullie die mooiste sfeerbeelden
verzameld. Ga ze zeker maar eens zoeken. Ook voor de
trouwe horoscoop lezers, voorspellen de sterren weer zeer
wetenschappelijk jullie toekomst. Maar de mensen die deze
wetenschap niet geloven en eerder doe-mensen zijn hebben
we natuurlijk ook veel dingen voor jullie. Hou je van sporten
dan zal Hyena jullie weer een lading tips geven. Hou je eerder
van knopen en techniek, dan staat Marmot weer voor ons
klaar.

Ook

voor

techniekvragen

kan

je

hem

altijd

contacteren. En voor de mensen die houden van nostalgie
heeft Mustang weer eens in onze dozen die op zolder staan
gezocht naar foto’s van vroeger. Ga zeker eens een kijkje
nemen.

Vergeet

zeker

niet

te

kijken

wel

Parsival

evenementen er op de agenda staan bij de Reclame. De
Mosselen zijn volgende week en in de Kerstvakantie is de
Kerststal open met de dropping en de winterbbq van de
givers.
Veel plezier gewenst van het PK-team!
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Databank
Mosselweekend
28 en 29 november
@ De Goede Herder

Dropping VT’s
20 december 19u00
@ Kerststal Borgerstein

Winterbbq Givers
20 december
@ Kerststal Borgerstein

Schaatsen
Zaterdag 9 januari
@ Schaatsbaan Leest

Programma
22 november 2015
Zondag van 2 tot 5 uur
We gaan kijken hoe strategisch de kapoenen kunnen denken.
29 november 2015
Zondag van 2 tot 5 uur
Vandaag spelen we een megasupercool spel.
We spreken deze keer af aan de Goede Herder.
06 december 2015
Zondag van 2 tot 5 uur
Oei Sinterklaas en de Kerstman hebben precies ruzie? Wij
hebben jullie hulp nodig om dit probleem op te lossen. We
spreken af aan het vrijbroekspark en neem allemaal €1 mee.
13 december 2015
Zondag van 2 tot 5 uur
We gaan testen of we goeie dikken mensen zouden zijn. We
komen allemaal verkleed als dikke mensen.
19 december 2015
Zaterdag van 18 tot 20 uur
We gaan testen wie van de kapoenen de slimste is, maar we
gaan ook een beetje vieren dus pak allemaal een cadeautje
mee van €2.

26 december 2015
Zondag doen we gaan vergadering
03 januari 2016
Zondag doen we gaan vergadering
09 januari 2016
Zaterdag van 10 tot 11:30 uur
We gaan met de hele groep schaatsen we spreken af aan de
schaatsbaan in Leest. We nemen € 4 mee zodat we kunnen
schaatsen.
16 januari 2016
Zaterdag van 18 tot 20 uur
We gaan ons superhard amuseren met toffe spelletjes.
23 januari 2016
Zaterdag van 18 tot 20 uur
Vanavond bouwen we een zot feestje!!!
30 januari 2016
Zaterdag van 18 tot 20 uur
Vanavond doen we het wat rustiger aan na het zotte
feestje van vorige week. Het zal natuurlijk ook weer tof
worden.

Spelletjes

Programma
2015 12 6 gadnoz
Vandaag is het een feestdag: Sinterklaas is jarig! Voor deze
speciale verjaardag gaan we naar Mechelen. We spreken af
om 14 uur op de Ijzerleen. En uw mag uw kleine spruit komen
ophalen om 17 uur op de Grote Markt.
2015 12 12 gadretaz
Vandaag houden we een vroeg Kerstfeestje. We verwachten
iedereen om 19 u aan het lokaal met een cadeautje ter
waarde van 3 euro. Het feestje duurt tot 21 u.
2015 12 20 gadnoz
We gaan meedoen me de dropping van de vt’s. We nodigen
ook alle ouders uit om mee te wandelen met ons. De uren
zullen nog worden meegedeeld.
2015 12 27 gadnoz
De leiding is nog steeds Kerstmis aan het vieren en jullie
waarschijnlijk ook, dus vandaag is het geen vergadering. Als
je je toch verveelt, hebben we wel een oplossing voor jullie:
het is Lichtstoet in het centrum van Sint-Katelijne-Waver.
De givers gaan een wagen met veel lichtjes maken en de vt’s
houden een drankkraam open, dus hen kan je gedag gaan
zeggen.

2015 1 3 gadnoz
Drie koningen, drie koningen, geef mij nen nieuwen hoed, ...
We verwachten iedereen verkleed als een van de drie
koningen.
2015 1 9 gadretaz
Van voor, naar achter, van links, naar rechts en dit op het
ijs!! Meenemen handschoenen en lange broek. Dit ter Leest
van 10:00 tot 11: 30 uur.
2015 1 16 gadretaz
Wat kun je me vertellen over… Wat weet je over … Wat is
het antwoord op de vraag… kom af en u weet de antwoorden
op alle belangrijke vragen ! Dit van 19 tot 21 uur.
2015 9 23 gadnoz
Bambi , Frozen, Fast and Furious, Lord of the rings Etc…
Genoeg tips om te weten wat we deze keer gaan doen?

Ps: houdt de website en e-mail in de gaten voor de
meest recente informatie.

Al onze enge spoken, vampieren, skeletten, vleermuizen
en zombie’s bij de halloweenvergadering. Eervolle
vermelding voor Paulien die tot miss Halloween werd
verkozen en Maité als tweede. Bij de jongens won
Yentel als mister halloween en Jasper greep juist naast
de kroon.

Wistjedatjes van
het eerste
welpenweekend:


De lokalen om in te slapen vol met zetels stonden en
er amper nog welpen bij konden.



Er gelukkig sterke papa’s waren die de zetels
hebben verplaatst.



Iedereen gezellig dicht bij elkaar lag.



Er heeel veel wind was en de deuren soms
openvlogen.



We op vrijdag de 13e een geluksspel hebben
gespeeld om het ongeluk weg te jagen.



Het jongens tegen meisjes was.



En natuurlijk de meisjes gewonnen zijn.



Want de meisjes zijn de beste! 



We zaterdag bijna heel de dag hebben geleerd voor
de dassen en sterren.



In de namiddag hebben we een spel gespeeld om
alle liedjes en knopen die ze moesten leren niet te
vergeten.



We veel zenuwachtigheidstranen hebben gezien.



Maar dat dit nergens voor nodig was want...



Er 18 welpen hun das hebben verdiend.



Er 11 welpen hun eerste ster hebben verdiend.



In de namiddag er ineens 3 nieuwe leidingen bij
kwamen.



Het waren Coscoroba, Secretarisvogel en Patrijs.



Sommige welpen Secretarisvogel in het begin
Secretariaatsvogel noemden.



Alle welpen het heel spijtig vonden als de nieuwe
leiding wegging.



En ze zijn al benieuwd naar de volgende vt’s die
gaan komen meespelen.



We zondagmorgen heel veel hebben gekuisd.



De jongens het zelfs leuk vonden om te dweilen.

Wij vonden het een leuk weekend, hopelijk jullie ook!
Akela, Koning Loewie, Misa en Raksha

Programma
Zaterdag 21 november
Verrassing!

Vanaf

vandaag

hebben

we

soms

avondvergaderingen dus van 19 uur tot 21 uur aan het lokaal,
in perfect uniform natuurlijk.
Zondag 29 november
Het is mosselweekend. Dat betekent gewoon vergadering van
2 tot 5. We spreken af aan de Goede Herder voor een
megakeicool spel te spelen met iedereen.
Zondag 6 december
Vandaag is de Sint jarig. We gaan dit vieren in Mechelen. Om
14 uur op de Ijzerleen en jullie mama en papa mogen jullie
komen halen om 17 uur op de Grote Martk.
Vrijdag 11 december
Er is er een jarig hoera hoera! Dat kan je wel zien, dat is zij!
We verwachten jullie van 19 tot 21 uur voor een feestje in
het lokaal.
Vrijdag 18 december
Wie was het ? Als je niet komt zul je het nooit weten. Een
avond de detective uithangen van 19 tot 21 uur.

Foto’s

Programma

22 nov

14u00-17u00
@ lokaal

884448 333 55588222448
88825555553366

29 nov

14u00-17u00
@ parochiezaal
De Goede Herder

6666777777773355553366
62553366

6 dec

14u00-17u00
@ lokaal

333 5554443388833
466633333 6266

13 dec

14u00-17u00
@ lokaal

4422555 533
77777337776633887777
226668883366

Zaterdag
19 dec

19u00 – 21u00
@ lokaal

22255566697777,
7444777283366 9999444566
8666433555283366

20 dec

///

888777444522555444588833
663 377766677444664
888266 333 88887777

Breng jullie fiets mee

55544422244877778666338

27 dec

2 jan

19u00 – 21u00
@ lokaal

664443388952277777777773
3222337844433

9 jan

19u00 – 21u00
@ lokaal

16 jan

Kijk website

25557777 333366
344433333 44466 333
332222448
77772224422877773366

23 jan

19u00 – 21u00
@ lokaal

8444222553387777 666669
66666 7777255533

31 jan

14u00-17u00
@ lokaal

666667777
884448555338883366

Chique verkleden

KIJK WEBSITE

TIPS :
Parsival zou zijn  7277777774448882555
S = 7777

Programma

Foto’s

Programma
Wij hebben geen programma voor jullie. Zijn er dan geen
vergaderingen meer? Natuurlijk wel. Houd dus zeker de
website in het oog!!
Ook zijn we net op weekend én op leefweek geweest. Daar
zijn ons een aantal dingen opgevallen. Wist je namelijk dat…


Kompaslezen soms nogal moeilijk is voor sommige
van onze VT’s?



Ze geen problemen hebben met een rechte
wegschets of bolleke pijl?



Onze VT’s best goed kunnen koken?



Ze ook goed kunnen verkopen?



Ze echt veel pannekoeken en vogelbollen hebben
verkocht?



Bowlen in ons bloed zit?



Dit niet over iedereen gezegd kan worden?



Er een koppeltje op weekend was?



Deze twee tortelduifjes alles blijven ontkennen?



Fietsen geen enkel probleem is na al die jaren naar
het kamp fietsen?



De Brink echt DOPE is!



Dope het nieuwe awesome is?



Alles goed smaakt met kippenkruiden?



Zelfs een boterham met muizenstrontjes?



Je wel niet teveel kippenkruiden mag kappen?



Marmot dit pijnlijk ondervonden heeft?



We toch een beetje bang hadden van Kai?



De andere scouts in de brink hun tenten meer
bestond uit Duck tape dan tentzeil?



De VT’s schrik hebben van gasvuren?



De VT’s goed kunnen studeren in groep?



Kickeren het nieuwe voetbal is?



De rode kant de beste kant is?



Vink veel te goed is in kickeren?



Of toch als Raccoon erbij is.



We altijd lekker hebben gegeten op leefweek?



Onze VT’s veel hobby’s hebben?



Let it go zingen er hier één van is?



We verder veel ander muzikaal talent hebben zoals
trompet, mondharmonica, contrabas en veel gitaren.

Parsival Knalt op
Foto!!

Mocht jij toevallig nog foto's hebben van ons Knalt weekend,
mag je die steeds doorsturen naar knalt@parsival.be
Bedankt om er mee een KNAL-weekend van te maken!

Arastrologie
BOOGSCHUTTER
23 november – 21 december

Je bent een beetje ziek aan het worden door het koude
weer. Er is maar één oplossing: met 3 paar handschoenen
aandoen, 9 paar sokken en 5 truien naar de scouts te komen.
Wie gaat er jou beter kennen en het beste advies geven de
dokter of wij, die jou elke week zien? WIJ! Komen is de
boodschap.
Scoutsliedje dat je geluk gaat brengen: “hét Parsivallied”
STEENBOK
22 december – 20 januari

De kerstvakantie komt eraan en waarschijnlijk verjaar jij
wel in deze periode. Kom je verjaardag vieren in de Kerststal
van Parsival. Elke avond is er een wel een feestje of we
maken er een feestje van. Al een heel gelukkige verjaardag
gewenst!
Scoutsliedje dat je geluk gaat brengen: “Happy Birthday to
you, in de wei staat een koe en die koe zegt ai lof joee.”
WATERMAN
21 januari – 19 februari

Aangezien de sterren ons lieten weten dat kamperen jouw
favoriete sport is, raden wij dan ook aan dat je dit gaat doen!
Normaal gezien gaat de leiding ook deze drang gevoeld
hebben een mega-awesome-kei-cool-weekend in elkaar

gestoken hebben, maar als je goede karma nodig hebt en wil
dat de sterren volgende keer iets extra goed voorspellen
moet je misschien ook in de Kerstvakantie gaan kamperen.
Scoutsliedje dat je geluk gaat brengen: “Kamperen (is de
mooiste zomersport)”
VISSEN
20 februari – 20 maart

Vorige editie voorspelde de sterren niet veel goeds voor jou
in de liefde, maar deze keer is het helemaal anders! Na de
examens heb je 2 weken de tijd om naar de cinema te gaan
en bij te praten met je vrienden en bovendien om elke dag in
de Kerststal langs te gaan! We verwachten je daar!
Scoutsliedje dat je geluk gaat brengen: “Ik zoek een ...
(jongen met een basgitaar)”
RAM
21 maart – 20 april

Een scouts is niet alleen een meisje, maar ook een goede
eter. Wij weten dit en de givers weten dit: zij plannen
namelijk een winterbbq voor jullie! Binnenkort zal je kaarten
bij de givers en hun leiding kunnen kopen. Het hele PK-team
raadt deze maaltijd ten zeerste aan én je zou er ook een
goed mee steunen: het buitenlands kamp van de givers.
Scoutsliedje dat je geluk gaat brengen: “Een scout dat is
een MEISJE!” (Soms wordt er ook ‘jongen’ geroepen, maar
dat is fout. Meisje is het enigste juiste.)

STIER
21 april – 20 mei

Vorige keer fluisterden de sterren dat je minder tijd moest
steken in je schoolwerk, maar nu hebben ze al een beetje
spijt. Ze denken namelijk dat je extra tijd moet vrijmaken
om te lezen, zeker nu de examens eraan komen. Als
motivatielied raden ze het Zeeroverslied aan. Maar ze
vertellen er wel bij dat er op zondag van 14u tot 17u nooit,
maar dan ook nooit geleerd mag worden. ;)
Scoutsliedje dat je geluk gaat brengen: “Zeeroverslied”
TWEELINGEN
21 mei – 21 juni

De herfstvakantie is juist gedaan, er zijn nog maar een paar
weken school en examens en daarna heb je twee volle weken
geen school en hoef je die stomme juffrouw of meester niet
meer te zien. Gelukkig kan je de leuke, mooie leiding elke dag
zien als je dat wil. We zetten de vakantie in met een knaller
(neen, niet Parsival Knalt): de dropping van de vt’s!
Scoutsliedje dat je geluk gaat brengen: “Be Prepared!”, het
lied van dit scoutsjaar.
KREEFT
22 juni – 22 juli

De sterren zitten toch zo geweldig in elkaar: Venus staat
juist paralel met jouw sterrenbeeld en daarmee is ook cupido
heel dichtbij. Waarschijnlijk heb je het al gevoeld, je hebt

wel een heel goede klik met die ene klas/werkgenoot. Met
cupido aan je zijde, kan er niets misgaan: ga ervoor!
Scoutsliedje dat je geluk gaat brengen: “Den boemlala”
LEEUW
23 juli – 23 augustus

Vorige keer zei de planeet Venus dat je veel kansen kreeg in
de liefde en dat je je verhalen van je nieuwe veroveringen
moest vertellen aan de leiding. Maar aangezien we niet veel
verover-verhalen zijn te weten gekomen, gaan we ervan uit
dat er niet veel is gebeurd in de liefdeslevens van onze leden.
Gelukkig ligt Valentijn in het vooruitzicht en dit is toevallig
op een zondag. Spannend!
Scoutsliedje dat je geluk gaat brengen: “Het avondlied”
MAAGD
24 augustus – 23 september

De sterren voorspellen jouw nieuw favoriet liedje. Dijle,
Dijle vanwaar kennen we dit? Aah, District Dijle waar wij
toebehoren! Het PK-team heeft al super veel zin in Dijle op
de Dijle: dé vlottentocht tussen alle scoutsen van Mechelen.
Spijtig dat we onze vrienden van andere scoutsen niet
eerder kunnen zien... 
Scoutsliedje dat je geluk gaat brengen: “Aan de oevers van
de Dijle”

WEEGSCHAAL
24 september – 23 oktober

Van je voorspelde scoutsliedje kunnen we afleiden dat je van
dansen houdt. Want bij elk kampvuur hoort dit liedje thuis!
Als je van dansen houdt, moet je vragen aan je leiding of ze
een Kerstfeestje willen plannen met kei goeie dansmuziek.
Als de leiding het te druk heeft met andere super leuke
dingen te plannen voor jullie, moet je maar langsgaan bij de
Kerststal en daar dansen dansen tot je neervalt!
Scoutsliedje dat je geluk gaat brengen: “Infanterie,
Cavalerie, …”
SCHORPIOEN
24 oktober – 22 november

De mosselen zijn juist gepasseerd en de mosseltjes en volau-vent waren super lekker! Je kijkt al uit naar de volgende
keer dat je kan komen eten op de scouts! Houd zeker de
agenda van de vt’s in de gaten want zijn gaan een lekkere
spaghetti-avond houden: mmmmmh. En nog sneller: de
winterbbq vn de givers in de Kerststal. Beiden zijn voor hun
buitenlands kamp, dus neem al je vrienden mee en kom hen
steunen!
Scoutsliedje dat je geluk gaat brengen: “In de
fouragemeesterstent

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

Dag Marmot,
Ik ben kapoen en hoe werken tenten? Zo van die
patroeje tenten. Waar we slaapjes in doen op kamp.
Beste Kapoen,
Tof dat je interesse toont in hoe een tent precies in elkaar
zit. Om te beginnen schrijf je niet “patroeje” maar
“patrouille”. Maar geen zorgen, veel grote mensen maken die
fout ook al eens. Deze tenten bestaan uit verschillende
delen. Zo is er het tentzeil, het dubbeldak, het grondzeil, de
palen en de piketten. Eerst leggen we het dubbeldak open
met de buitenkant op de grond, daarop leggen we het
tentzeil. Het tentzeil plooien we dubbel zodat we de nok en
de palen erin kunnen stoppen. Vervolgens plooien we ook het

dubbeldak dubbel en zetten we de tent recht. Eerst kloppen
we de hoekpiketten, daarna de andere piketten. Het
grondzeil leggen we als laatste indien het uit 2 delen
bestaat. Anders leggen we dit als eerste. Is dit alles? Nee
hoor, elke dag opnieuw moeten we de tent goed aanspannen
zodat ze zeker niet gaat vliegen.
Zo, nu weet je al ietsje meer over hoe tenten werken. Je kan
de leiding op kamp misschien een beetje helpen. Zo word je
nog een echte tenten-expert!

Marmotje,
Ik ben een VT en ik zit met een genante vraag. Wij
zijn net op weekend geweest en we moesten kompas
lezen. Normaal kan ik dat echt goed! Echt waar! Maar
toen lukte het me niet. Ik wist niet wat me overkwam.
De andere VT’s waren maar met mij aan het lachen.
Zou je het nog eens even kunnen uitleggen aub?
Linker,
Veetee
Dag VT,
Dat is zeer jammer om te horen. Je zou dit al vanaf bij de
jojo’s moeten kunnen! Maar bon, ik zal het nog wel eens even
uitleggen. Stel dat je als opdracht het volgende zinnetje
krijgt: “loop 1 kilometer op 105°”. Hoe doe je dit dan?

1. Draai de gradenschijf van je kompas tot het opgegeven
aantal graden (hier 105°) samenvalt met de gekleurde
(meestal rood) richtingspijl (getekend op je kompas).
2. Draai nu met je kompas tot de naald naar het nulpunt van
de gradencirkel wijst (de rode naald samenvalt in de rode
pijl op je kompas).
3. De richtingspijl wijst nu aan welke richting je uitgaat. LET
OP! Loop niet gewoon in de richting van de rode naald, want
dan ga je naar het noorden!
Hopelijk loop je volgend weekend NIET verloren ;)

Uit de beentjes met
Hyena
Eén van de belangrijkste dingen op kamp en op weekend zijn
niet: de kampvuren, het wandelen, het samenzijn, het lekker
eten, het tandenpoetsen (of het gebrek hieraan), maar ja
kunnen het al raden! Voor mij is dit de ochtendgymnastiek!
Niets zo goed om je dag mee te beginnen! Daarom heb ik hier
voor iedereen de tekst neergeschreven en verplichten we
alle leden (en de ouders die willen) om het liedje vanbuiten
te leren tegen hun volgende weekend en zeker tegen het
kamp! Veel plezier er mee!
G: ik voel me meestal niet zo lekker
bij ‘t gerinkel van de wekker
ik heb moeite met m’n slaperige lijf

S: ik krijg m’n ogen haast niet open
en ik kan maar amper lopen
want alle vier mijn pootjes zijn te stijf
G: ik zei: we moeten wat verzinnen
om de dag mee te beginnen
S: en dat gaat het allerbeste met muziek
en nu doen we elke ochtend gymnastiek

1, 2, 3, 4
hup naar achter, hup naar voor
1, 2, 3, 4
even rust en dan weer door
1, 2, 3, 4
links en rechts en spreid en sluit
1, 2, 3, 4
adem in en adem uit
S: ik voel weer leven in mijn oren
G: en ik voel me als herboren
S: want mijn staartje gaat weer soepel heen en weer
G: ik zwaai mijn armen en mijn benen
tot de stijfheid is verdwenen
S: ja, goed zo, Gertje goed zo, nog een keer
G: er zijn geen betere manieren
om je spieren te plezieren
kijk m’n nek die wordt gewoon van elastiek
S: ik wil ‘s avonds ook wel ochtendgymnastiek
G: er zijn geen betere manieren om je spieren te plezieren
G: kijk m’n nek die wordt gewoon van elastiek
S: ik wil ‘s avonds ook wel ochtendgymnastiek

Uit de oude doos met
Mustang
Weet jij nog welke groepsfoto bij welk kamp hoort?
Zet de juiste nummer bij de juiste foto.
1. 2002-2003: Wigny: Er was eens...
2. 2005- 2006: Solwaster: Rock Parsival
3. 2009-2010: Gérouville: Op een onbewoond eiland
4. 2000-2001: Langlire: Het geroezemoezebos
5. 1995-1996: Schockville: Ridders

Reclame
Mosselfeest 28 en 29 november
Jaja, het is weer zover. Binnenkort is het weer ons jaarlijks
mosselfeest. “Lekker lekker”, horen we u denken! Maar
horen we daar ook: “Eikes, da luste kik ni zenne!”. Geen
probleem. We hebben naast mosselen nog andere heerlijke
gerechten zoals vol-au-vent en curryworsten. In dit laatste
geval krijgt u er zelfs 2!! De prijzen staan op de affiche hier
onder. Dit alles gaat door in parochiezaal De Goede Herder
op de Mechelsesteenweg te SKW. Vlak bij ons lokaal dus.
Als u nog een keer naar de affiche kijkt, ziet u dat er op
zaterdag om 21u een optreden van “The Hats” is gepland. Dit
zijn 2 VT’s en 3 givers die samen een rockgroepje vormen.
Zaterdag gaat het bij ons dus van “Keep on rocking in the
free world”.
Zondag van 14u tot 17u is er ook een groot spel gepland voor
alle leden. We spreken dan af aan de parochiezaal en daar is
het dan ook gedaan.
Ook zal er dit jaar weer een VT-veiling plaats vinden. Wat is
dat voor een beest? Wel, omdat onze VT’tjes op
buitenlandskamp gaan en dit veel geld kost, proberen ze
hiervoor te werken. Onze VT’s worden dus geveild! U kan dan
bieden op een VT of een VT-leider. In ruil voor het
afgesproken bedrag komt deze VT dan 4 uur werken voor u.

ZOEKERTJE
DE SCOUTS ZOEKT OOK NOG EEN FRIGO EN EEN

MICROGOLF. WIE DIT HEEFT KAN ONS
CONTACTEREN VIA LEIDING@PARSIVAL.BE OF
GEWOON BRENGEN VOOR OF NA DE
VERGADERING. DE LEIDING EN DE KINDJES
ZULLEN JULLIE EEUWIG DANKBAAR ZIJN!

DROPPING VT’S PARSIVAL
Wanneer?

Zondag 20 december 2015 om 19u
Waar?

Kerststal in park Borgerstein

(ingang in Schorsemolenstraat)
De prijs voor dit avontuur?

7 euro per persoon

incl. drankjes onderweg
Waarom?

Tvv ons buitenlands kamp

Wat kan u verwachten…
U zal zich zeker niet vervelen onderweg…
u kan zeker zijn van een mooie wandeling, een beetje
avontuur en lekkere drankjes en
hapjes onderweg, om u op te warmen. Om er ook zeker van
te zijn dat jullie dit alles zeker
niet gaan missen, geven we jullie natuurlijk de eerste post
en de nodige noodinfo mee.
Bent u niet zo avontuurlijk aangelegd? Geen probleem. In
de kerststal kunnen nog gewoon lekkere dranken genuttigd
worden. De givers doen tvv van hun buitenlandskamp ook
een winterbbq. Deze gaat ook gewoon door aan de
kerststal. Voor kaarten kan u steeds bij de givers of bij de
giverleiding terecht.

Iets niet duidelijk?
Blijf dan niet met vragen zitten maar mail ze naar
vtleiding@parsival.be. Kan u niet wachten op het
antwoord? Bel dan naar 0478045092 als u Marmot
aan de lijn wil, of 0474533429 u Vink aan de lijn wil.

U wilt zich inschrijven …
Stuur dan een mailtje naar
vtleiding@parsival.be. Of schrijf
telefonisch in via bovenstaande nummers.
Vermeld zeker het aantal personen waarmee
je vertrekt.

U wil niet voor verrassingen staan?
Breng dan zeker iets van licht mee (zaklamp of dergelijke).
Goede stapschoenen
en stevige kleding zijn zeker geen overbodige luxe.
De dropping start aan de kerststal, deze bevindt zich op
het domein van Borgerstein, u kan ze bereiken via de zijingang langs de schorsemolenstraat. U beëindigt de tocht
terug aan de kerststal.
Tot op de dropping!
Caracara, Coscoroba, Gliridae, Goendi, Jako, Lieuw,
Mandrill, Patrijs, Raccoon, Secretarisvogel, Smelleken,
Sneeuwpetrel, Marmot en Vink

Dankwoord
Parsivalianen,
Een

tot

de

nok

gevulde

quiz,

een

zenuwslopende

zeepkistenrace, spetterende optredens, een uitdagende
mountainbike tocht, een avontuurlijke trophy, een gezellig
ontbijtcafé,… Ik kan niet genoeg bijvoeglijke naamwoorden
verzinnen voor elke activiteit. Gevolg is: Parsival Knalt! is nu
al een begrip in Groothertogdom Katelijne.
De reden waarom dit zo een zenuwslopend, spetterend,
avontuurlijk en gezellig weekend was? De grote getale
helpende handen (meer dan 180!). Zonder hen was er van dit
weekend simpelweg geen sprake geweest. Uit angst om
iemand vergeten te vermelden ga ik me hier ook niet aan
wagen. Dus, beste lezer, heeft u ons op één of andere manier
geholpen (financieel, fysiek of mentaal) voel u dan zeker
aangesproken als ik zeg: DANK U!
Verder zou ik ook graag alle bezoekers bedanken, ook zonder
jullie was ‘de Knalt’ nooit zo fantastisch geweest. Hopelijk
hebben jullie er even veel van genoten als ik.
Nu enkele maanden verdiende rust en dan starten de
voorbereidingen voor Parsival Knalt! 2016! (Al heb ik horen
waaien dat enkele diehards al terug begonnen zijn met een
mountainbike tocht ineen te steken..)
Jullie groepsleider, Lampongaap
Ook het PK-team bedankt alle mensen die de Knalt hebben
mogelijk gemaakt! Tot in het volgende PK’tje!

