Voorwoord
Héééhhooo allemaal!
Halfweg september gebeurt er altijd iets verbazingwekkend. 20 september om
precies te zijn, sijpelden rond 14u weer heel wat pagodders groot en klein binnen
achter de bib, op de speelplaats van den BKO. Raar maar waar stond daar een
gloednieuwe ploeg van 26 enthousiastelingen te wachten op deze kapoenen groot en
klein. Wat kwamen zij daar doen? Wie zijn ze? Wat willen zij?
Net zoals die 26 enthousiastelingen willen zijn
SCOUTING!
Een weekje geleden openden we de deur van een nieuw
scoutsjaar! Een nieuw thema! Nieuwe leden! Nieuwe
leidingsploeg! Nieuwe Pk’s! Een nieuwe groepsleider!
Scouts Parsival presenteert dit jaar voor jullie het nieuwe
thema “ANDERS GETIKT”. Een jaarthema vol fantasie,
nieuwe ideeën, verrassingen!
Fantasie is het doodgewone nieuwe zien, de simpele dingen
eens anders doen. Of een appel eten en je smaakpapillen
wijsmaken dat het om een peer gaat. Fantasie is een gratis
reis in je hoofd waarop alles kan en alles mag. Het fantaseren
zit in elk van ons. Het is een kwestie van goesting! Veel
goesting! En met volle goesting zijn we alvast gestart!
Veranderingen troef dit jaar! Nieuwe leden werden verwelkomd, nieuwe leiding
wordt op de rooster gelegd. Met z’n 26 strakke mannen en vrouwen vliegen we er in!
Een nieuwe leider van de groep kondigen wij met veel fierheid en plezier aan!
Saki neemt het stuur over van Zeehond, die we met pijn in het hart laten gaan, maar
die we nog heel wat tegen het lijf zullen lopen als nieuwe districtscommissaris van
district Dijle.
Geniet van het geweldige scoutsjaar!
The Pk-lady’s
Kauw, Kariboe & Otter
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Kapoenen

Wie is het?:
Weten jullie al na een weekje wie jullie kapoenenleiding is? Had Agoeti nu rood of
groen haar? Was Giraf haar lievelingseten nu goudvissen of hond? Wie was het idool
van Merel ook al weer? Woont Otter in Amerika of in Afrika? Is steltral nu 50 of 10
jaar? Zoek het uit en vind de juiste oplossingen.
Onderaan de tekstjes vinden jullie een kader die jullie moeten invullen. Wie is het?
Wat hoort bij wie??
Ken je kapoenenleiding van binnen en van buiten!
A



















Ik ben …..
Ik woon in Bonheiden
Ik ben jarig op 21 februari en ben al 18 jaar oud.
Ik heb donker blond haar
Ik heb blauw groengrijze ogen
Mijn lievelingseten is frietjes van het frituur
Mijn lievelingssport is Baseball
Mijn lievelingsdier is een biggetje
Mijn lievelingskleur is roos
Het leukste lied is barbiegirl
Mijn hobbies zijn scouts natuurlijk!
Mijn idool is Mega mindy
Ik hou me graag bezig met praten, koekjes bakken, shoppen, zonnen,..
Ik hou niet van ruzie,
Ik eet niet graag witloof &rode kool
Op TV vind ik coole films & thuis het leukst.
Mijn grootste droom is later veel geld hebben en een gelukkig gezinneke hebben
Later wil ik verpleegster of politieagente worden













Ik ben ….
Ik woon te putte bij de mama en de papa
Ik ben jarig op 21 januari en al 19 jaar oud.
Ik heb donkerblond haar
Ik heb 2 fonkelende blauwe ogen
Mijn lievelingseten is fritjes van de frituur en lasagne
Mijn lievelingssport is tennis (meppen tegen een geel balletje) en scoutsen, zwemmen
Mijn lievelingsdier is bambihertje
Mijn lievelingskleur is appelgroenblauwzee
Het leukste lied is NO STRESS
Mijn hobbies zijn SCOUTS!!, tennis, zwemmen, toneel spelen, lachen, zot doen, me met
kapoenen amuseren, aardbeien eten, lopen,..
Mijn idool is Doornroosje
Ik hou me graag bezig met kapoenen, zot doen, lachen, amuseren

B










Ik hou niet van ruzie, zinloos geweld.
Ik eet niet graag spruitjes, witloof, ..
Op TV vind ik tekenfilmpjes…. het leukst.
Mijn grootste droom is een wereldreis maken!
Later wil ik mama worden




















Ik ben ….
Ik woon in Bonheiden
Ik ben jarig op 14 oktober en al 17 jaar oud.
Ik heb héél donker bruin haar
Ik heb bruine ogen
Mijn lievelingseten is chocola
Mijn lievelingssport is dansen
Mijn lievelingsdier is een hond
Mijn lievelingskleur is roos
Het leukste lied is So What van Pink
Mijn hobbies is scouts natuurlijk!
Mijn idool is Mega Mindy
Ik hou me graag bezig met prullen en knutselen, weggaan met vrienden, shoppen, lekkere
dingen klaarmaken,…
Ik hou niet van stoute kapoentjes
Ik eet niet graag curryworsten
Op TV vind ik House MD het leukst.
Mijn grootste droom is een beetle kopen
Later wil ik voedingsdeskundige worden




















Ik ben …
Ik woon op peda in lier en soms bij de mama in muizen.
Ik ben jarig op 5 juli en al negentien jaar oud.
Ik heb blond-bruin haar
Ik heb licht bruine ogen
Mijn lievelingseten is witloof met hesp en kaassaus!!
Mijn lievelingssport is kapoenenjacht!
Mijn lievelingsdier is een boskonijn .. (Agoeti)!
Mijn lievelingskleur is licht roos!
Het leukste lied is samen op de moto… “samson en gert”!
Mijn hobbies zijn zoals de enige echte, scouts natuurlijk!
Mijn idool is de leukste kapoen!
Ik hou me graag bezig met zot doen, leiding zijn, vroedvrouw worden, en nog veel meer!
Ik hou niet van slecht weer op zondag en zeker niet op kamp!
Ik eet niet graag mosselen!
Op TV vind ik films het leukst.
Mijn grootste droom is heel gelukkig worden en een gezinnetje opbouwen!
Later wil ik vroedvrouw en mama worden

C

D
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Ik ben een heel klein vogeltje
Ik woon op een onbewoond eiland
Ik ben jarig op18 juni en al 20 jaar oud.
Ik heb kort bruin haar
Ik heb bruine ogen
Mijn lievelingseten is piza
Mijn lievelingssport is badminton
Mijn lievelingsdier is een kanariepietje
Mijn lievelingskleur is groen
Het leukste lied is het parsivallied
Mijn hobbies zijn achter de vrouwen lopen
Mijn idool is samson
Ik hou me graag bezig met de scouts natuurlijk
Ik hou niet van juffen en meesters
Ik eet niet graag paddenstoelen (waar moeten de kabouters anders wonen?)
Op TV vind ik mega mindy het leukst.
Mijn grootste droom is met de kapoenen op kamp gaan
Later wil ik kapoenenleiding worden




















Ik ben ….
Ik woon in Mechelen
Ik ben jarig op 10 juli en ben al 18 jaar oud.
Ik heb zwart haar
Ik heb bruine ogen
Mijn lievelingseten is zowat alles!
Mijn lievelingssport is Basketbal
Mijn lievelingsdier is een wasbeer
Mijn lievelingskleur is Mosgroen
Het leukste lied is Motor
Mijn hobbies zijn scouts, das sterven!
Mijn idool is Fidel Castro
Ik hou me graag bezig met Feesten, drinken en u gewoon goed amuseren!
Ik hou niet van pessimistische mensen
Ik eet niet graag ….
Op TV vind ik gangster films & Family guy het leukst.
Mijn grootste droom is later geen behoeftes meer te hebben
Later wil ik dokter worden

F

Vul in:
Nieuwsgierige Agoeti, Praatgrage Merel, Weetgierige Giraf, Bedrijvige Steltral,
Mondige Arasari, Zelfredzame Otter.
Trek daarna een lijn van de juiste naam naar de juiste foto.
A=
B=
C=
D=
E=
F=

Programma KapoeneN
Allerliefste kleine en grote kapoenen, kleine en grote speelvogels! Hieronder vinden jullie
wat we de komende weken allemaal gaan uitspoken, welke avonturen we gaan trotseren,
wat we van plan zijn met jullie! Lees dit snel, onthoud het en laat het de mammiiee en de
pappiiiee ook zien! Je kan dit natuurlijk ook allemaal nalezen op onze supercoole site.
www.parsival .be en dan doorklikken naar Kapoenen. Tot gauw
Zondag 27 september – 1000 bommen & granaten!
De schat is gestolen! De rovers zijn er mee vandoor! Gaan we onze schat terug heroveren? Gaan
we laten zien wie de echte piraten zijn? En wat zit er dan in die schat?
 Plaats: lokaal
 Uur: 14u tot 17u
Zaterdag 3 oktober – Cinéma à la Parsival!
Vandaag gaan we eens lekker gezellig een filmptje zien met alle kapoenen! Bambi 2, Atlantis,
Borther Bear, of worden het de 102 dalmatiërs?
 Plaats: lokaal
 Uur: 18u tot 20u
Zondag 11 oktober – opendeurweekend!
Het is vandaag OpEnDeUrDaG!!! Tussen 15u en 17u, mogen jullie je laten opmaken, in het
circus worden ondergedompeld, springen op het kasteel, miniatuurwerkjes maken! Dit allemaal
terwijl de leiding hard aan het werken is!
 Plaats: lokaal
 Uur: 15u – 17u
Zondag 18 oktober - Sportdag
Lopen, springen, zwemmen, vallen, opstaan, tuimelen, hangen, liggen we proberen het allemaal uit
vandaag, wie is het grootste sporttalent binnen de kapoenen of wordt het iemand van de leiding?
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 Plaats: lokaal
 Uur: 14u – 17u
 Kom in sportoutfit!
Zondag 25 oktober – slaapzachtvergadering!
Een knuffel, een slaapzak, een kussen! Dromen of een nachtmerrie? Samen wegvliegen met
Megamidy of boeven bestrijden met Superman! Dat zou ik ook wel eens willen, wie weet kan het
tijdens onze slaapzachtvergadering.
 Plaats: lokaal
 Uur: 14u – 17u
 Meebrengen: slaapzak, kussen, knuffel
Zondag 1 november – Griezelen met Hallowoon
Zijn er griezels bij jullie deze nacht langs geweest, wie heeft de wolven horen huilen, hebben jullie al
een pompoen uitgehold en eentje voor de deur staan? Snoepjes gaan zingen? Kom dan zeker
zondag naar de scouts!
 Plaats: lokaal
 Uur: 14u – 17u
Zondag 8 november – Dikke mensen vergadering
Met 15 kussens onder je T-shirt rondlopen hoe voelt dat? Wij gaan het vandaag testen! Lopen,
springen, vallen! Spelen met hééél dikke kapoenen dat gaan wij vandaag doen!
 Plaats: lokaal
 Uur: 14u – 17u
Zaterdag 14 en zondag 15 november – 1ste KAPOENENWEEKEND!
Ons eerste weekendje! Joeppiiiieee! Samen gezelliig lekker op weekend! Spelen, amuseren,
lachen, eten, slapen, plezier maken! Een brief volgt nog!
 Plaats: lokaal
Zondag 22 november - Beestenboel
Een varken? Een konijn? Een olifant? Een dolfijn of een kikker? Welke dieren leven er allemaal in
de dierentuin? Op de boerderij of in de scouts? Wie weet komen we wel dieren tegen die jullie nog
nooit in het écht gezien hebben..
 Plaats: lokaal
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 Uur: 14u tot 17u
 Kom verkleed als een dier!
Wanneer je niet kan komen, gelieve ons dan steeds te verwittigen!
Stevige Linker,
De kapoenenleiding!
Otter : 0477/22.99.24
Giraf: 0473/34.83.83
Agoeti: 0486/17.21.94
Steltral: 0495/76.12.31
Arassari: 0477/76.78.07
Merel:
Of je kan ons allemaal tegelijk bereiken op : kapoenenleiding@parsival.be
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Welpen
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Leidersvoorstelling Welpen
Vul aan

Jungle-naam :
Echte naam :
Totem :
Hobby’s :
Aantal jaar leiding :

Jungle-naam :
Echte naam :
Totem :
Hobby’s :
Aantal jaar leiding :

Jungle-naam :
Echte naam :
Totem :
Hobby’s :
Aantal jaar leiding :
Jungle-naam :
Echte naam :
Totem :
Hobby’s :
Aantal jaar leiding :

Jungle-naam :
Echte naam :
Totem :
Hobby’s :
Aantal jaar leiding :

Jungle-naam :
Echte naam :
Totem :
Hobby’s :
Aantal jaar leiding :

Toon Robberechts
Gamen, scouts, films kijken,..

Hendrik Peeters
Scouts, voetbal,..

Bram De Swert
Scouts, koken,…

Sien Van Dievel
Scouts, amuseren,…

Maureen Coeck
Scouts, strijken,…

Stijn Devalck
Tennis, scouts,…
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Een nieuw scoutsjaar ging van start. Tijd dus om je mede – welpen en je nieuwe leiding te
leren kennen. Eens kijken wat jullie te wachten staat!
Zondag 27 september (14u – 17u) - lokaal
Men neemt een plein en men speelt erop!
Vrijdag 2 oktober (19u – 21u) – lokaal
Haal de creatiefste welp in je al maar naar boven want vandaag gaan we onze
ouders eens tonen wat jullie allemaal kunnen
Zondag 11 oktober (15u – 17u) – lokaal
Dit weekend is het opendeurdag op de scouts. Dus neem je mama, papa, zus,
broer,oma, opa, goudvis en hamster maar mee en kom een kijkje nemen. Zowel
zaterdag als zondag is iedereen welkom.
Zon. 18 oktober (14u – 17u) – lokaal
We zullen de blaadjes eens laten opwaaien
Zon. 25 oktober (14u – 17u) – lokaal
Ben jij de nieuwe hobbychef van Vlaanderen? We zullen het eens testen op onze
woudloperskeuken – vergadering.
Mee te nemen : gamel, bestek, eten (vb. eitje, water, bloem, suiker, spekjes,
banaan, appel, melk, zilverpapier,...)

We hopen dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn, maar mocht dat niet het geval kunnen zijn,
laat dan zeker 24 uur op voorhand iets weten via mail. welpenleiding@parsival.be
Mocht er een noodgeval zijn, kan je ons bereiken op:
Akela (Bunzing) 0474/57.31.13
Bagheera (Kameleon) 0479/34.28.64
Hathi (Kauw) 0494/70.80.16

Baloe (Dingo) 0473/77.06.30
Kaa (Kraanvogel) 0473/95.40.05
Chil (Steppelemming) 0476/48.88.57

Een stevige linker, de welpenleiding
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Wist je dat….
-We met 45 welpen weg waren
-De omheining nog nooit zo snel gesjord was
-De stevigheid hiervan een andere zaak was
-De eerstejaars hierbij goed hebben geprobeerd te helpen
-Pistool-Sheriff-Bom de variant was van blad-steen-schaar
-Het op dagtocht verschrikkelijk warm was!
-We dan ook véél gerust hebben en véél water hebben gedronken
-Elk plekje schaduw altijd vol welpen stond
-Ze heel flink hebben gewandeld, zo’n 13 km
-Als beloning we naar een heel groot buitenzwembad zijn geweest
-Dit het paradijs was voor alle welpen
-We ook zijn gaan koken op de vuren van de jojo’s
-Welpen dit echt leuk vinden
-Het eten smaakte
-Je vol-au-vent dan ook maar gewoon moet opwarmen
-De patatten wat langer duurden…
-Het kapoenen-welpen spel zeker een succes was
-De kapoenen en welpen gemengd zaten en iedereen volledig er in op ging
-Dario hier een tak in zijn been heeft gekregen
-Hij het gelukkig heeft overleefd
-Er elke dag wel wat welpen naar de EHBO tent moesten
-Sommige welpen toch niet zo goed zijn tijdens het sluip-spel
-Deze dan beginnen te lopen ipv te sluipen
-En dan ook meteen gezien waren
-Op de vuile-dag de zon juist niet scheen
-Welpen er van houden om zichzelf vuil te maken met modder
-De bruine zeep toch een succes was
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-De welpen er maar niet genoeg van kregen
-Simon het snelste ging
-En een paar er naast zijn gegleden
-We ’s avonds in de douche mochten
-Het zeker 3 uur duurde voordat alle welpen gewassen waren
-Welpen het meest houden van een goed bosspel
-Stratego één van hun favorieten is
-Er mooie kampen in het bos ontstonden
-En een morsespel toch niet al te simpel is
-Er verwarring ontstaat als iedereen door elkaar begint te fluiten
-Tijdens het groot kampvuur de beste toneeltjes tevoorschijn kwamen
-Legertje spelen, Hotdogs verkopen, Circusje, een zelfgemaakt kampliedje,
moppen tappen,…
-De welpen het enorm spijtig vonden dat ze naar huis moesten
-De leiding ook
-Er dan ook enkele traantjes van gemis waren
-We al uitkijken naar het volgende kamp!
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Sfeerbeelden van de welpen van op kamp
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Jojo’s
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Wie wordt de favoriete leiding van de jojo’s dit
jaar?

1. Ik ben
… (zelf in te vullen).
Mijn hobby’s waren scouts en basket en zijn veranderd in enkel maar scouts.
Op deze foto was ik 3de jaars jojo.
Mijn beste herinnering aan het jojo zijn was de vergadering waarop iedereen
in de beek was gevallen maar dat de leiding toch het vuilst was.
2. Ik ben … (zelf in te vullen).
Mijn hobby’s waren scouts en zijn veranderd in scouts en klimmen.
Op deze foto was ik 2de jaars jojo.
Mijn beste herinnering aan het jojo zijn was de keer op kamp toen we een
lift kregen van een tractor en dat 2 leden van de groep het niet beseften en
gewoon bleven staan in plaats van op de kar te springen.
3. Ik ben … (zelf in te vullen).
Mijn hobby’s waren atletiek en scouts en zijn veranderd in plantjes,
beestjes en scouts en volleybal.
Op deze foto was ik 2de jaars jojo.
Mijn beste herinnering aan het jojo zijn was het kamp van deze foto omdat ik
toen mijn totem kreeg.
4. Ik ben … (zelf in te vullen).
Mijn hobby’s waren turnen en scouts en zijn veranderd scouts en turnen.
Op deze foto was ik 1ste jaars jojo.
Mijn beste herinnering aan het jojo zijn was het grote voedselgevecht tussen
de givers en de jojo’s dat de jojo’s hebben gewonnen.
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Jeeeej!!!! We beginnen er aan!! Een nieuw jaar, nieuwe leiding, nieuwe
activiteiten!! Hier onder vinden jullie al wat we gaan doen de komende weken.
27 september 2 tot 5 lokaal
Een tocht door het donker tiitritieee met natte voeten!! Wie bang is krijgt er ook!
Meebrengen: slechte kleren! (korte broek en t-shirt is genoeg), Slechte schoenen. Slechte handdoek

4 oktober
2 tot 5 lokaal
mendedana? Jaja wij menen dat! Vandaag frissen we ons geheugen op, jullie geheugen is als een
zeef! Daar proberen we dan een kom van te maken!
Meebrengen: posters, foto’s, liefdesbrieven,.. om in ons lokaal omhoog te hangen!

10&11 oktober
lokaal
yes! We zetten onze deuren open voor het grote publiek!! Dit weekend is de moment om je lief
komen voor te stellen aan je leiding! (oma’s opa’s neven nichten tantes nonkels mag ook) Natuurlijk
is dat niet alles wat er gebeurt dit weekend! Zaterdag mogen jullie als eens een kijkje komen nemen
maar jullie vergadering (wanneer jullie worden verwacht in uniform) is zondag van 3 uur tot 5 uur!
Wat we dan gaan doen zullen jullie op tijd en stond weten!

Belangrijk!!!! Onze weekendjes (deze weekendjes moet je dus vrijhouden) ons
eerste weekend is naar jaarlijkse gewoonte enkel met onze derdejaars! Dus
derdejaars hou het weekend van 6 7 en

8 november zeker vrij!! De

andere moeten langer wachten op het eerste weekend en zal door gaan

12 13 en 14 februari
Dit was het dan voor deze keer! Als er iets is je snapt iets niet!! Verwittig ons! Alsook als je niet kan
komen! Het is zeer belangrijk dat je dit doet, en dit 24 uur op voorhand. Dit wil zeggen als het
vergadering is om 2 uur zondag dat je ten laatste 2 uur zaterdag verwittigt!

Jojoleiding@parsival.be
Dolfijn
Steenbok
Tagoean
Vink

0499/225188
0477/321911
0475/218295
0474/533429
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Givers
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Het nieuwe scoutsjaar is eigenlijk nog maar net begonnen want de
kampherinneringen zijn nog steeds aanwezig, zo werden de kamp-wistje-datjes van Hédomont van de givers op een rijtje gezet.

Wist je dat :


































Pelikaan en zwaluw te laat waren om op kamp te vertrekken
Dit niet erg was zo kon de rest al wat wakker worden
We dan toch om 6u konden vertrekken
We tegen 12u31 al in luik waren
We pas na 130 km een platte band hadden
Pelikaan jaloers was op stokstaart en 20 km verder ook een platte band had
We de eerste dag dus 150 km hebben gefietst
Lampongaap en kapucijnaap een mooie slaapplaats hadden gevonden
De dag erna stokstaart terug platte band had
De 2dag nog maar 60 km moesten afleggen
We om 14u op het kampterrein waren
De givers na het eten direct vergeetputten en hudo’s gingen graven voor kapoenen en
welpen
De kapoenen en welpenleiding dit zeer tof vonden
De constructie vlot recht stond
Ze nog sneller scheef stond
De steltral veel gemeten heeft aan de constructie
De steltral gebuisd is voor het vak meetkunde
De wastafel wel recht stond
Dit onder leiding van springbok gemaakt is
De givers goed op de welpen hebben gepast
Er hierna welpen verliefd waren op sommige givers
De welpen het leeftijdsverschil geen probleem vonden
Paintbal tof is
Vooral met fietspompen en kurken
Een quiz aan het kampvuur niet tof is
Stelral rare vragen kan stellen
De maki(keukenploeg) lekkere papjes kan maken
Als je met honkbal begint dat dit direct voor 2u is
Als je dan eindelijk een ander spel(ontrouwe echtgenoot) aan het spelen waren dit ook
voor 2u is!
Het groepspel een groepspel was
De spaghetti na het groepsspel heerlijk was
We hierna op 3daagse vertrokken
We geslapen hebben bij de oud-scouts van parsival
24
































Ze daar een frietkot hebben op het kampterrein
Tupaja last had van haar rug!
Er altijd leuke berichten stonden op de posten van geile greta en wilde Willy
Er werd gezwommen in het meer van butgenbach
Dit nodig was omdat sommige givers aan het koken waren van de warmte
We zijn gaan devalkarten
Als je niet weet wat dit is je dan maar uitleg aan givers moet vragen
Er kaartjes werden geschreven van op 3daagse
Er overal op stand dat het goed weer was
10 minuten na het schrijven van de kaartjes het begon te regen voor 8u lang
Als je givers in 2 groepen laat vertrekken er dan 2 andere groepen aankomen
Natte givers het zelfde rieken als natte honden
Het fietsen op 3 daagse goed ging tot de givers de weg vraagden aan de man van het
containerpark
De 3 daagse hierdoor maar 6u is uitgelopen
De givers goed kunnen liften en de leiding dit niet weet
Givers blijven lachen onder alle omstandigheden
De leiding dan ook maar blijft lachen
De country fair overheerlijk was
De oriëntatietocht vlot verliep
Met fietsbanden spelen echt vermoeiend is
Als je givers een bache ,bruine zeep, water en bloem geeft ze zich dan een namidag
kunnen bezig houden
De givers een groter kampvuur hadden dan de jojo’s
De leiding het liedje van de givers super mooi vonden
De givers een avondspel hadden voorzien met een bak bier en vermiste givers
Stokstaart 5 slaapzakken nodig heeft om in te slapen
Er 5 givers op dropping gingen met 3 bakken bier
Deze leeg waren
Den afbraak van het giverkamp goed verliep
Den bever nen boom kreeg als kampwimpel
Springbok steltral spitsvogel en stokstaart het een fantastisch jaar vonden en het kamp
een mooie afsluiter was van dit prachtige jaar!

25

Zo schreven de givers voor de laatste avond aan het grote kampvuur een
liedje over hun avonturen op kamp. Op de melodie van ‘Het is een nacht’
van Guus Meeuwis kregen zij met dit lied de grote kampweide stil.

Het is een kamp
Je vroeg of ik zin had in een avontuur.
We vertrokken met de fiets, het was 6uur,
naar een terrein op kamp, waar niemand ons hoort,
waar niemand ons kent, en niemand ons stoort
In de wei staat een groene tent
en leiding die ons af en toe is verwent.
Een schemering, de gitaar zacht
en dit kamp heeft alles, wat ik van een kamp verwacht.
Het is een kamp, dat je alleen nog bij de givers vindt.
Het is een kamp, dat wordt beklonken met een frisse pint.
Het is een kamp waarvan ik dacht dat ik het nooit beleven zou,
maar dit jaar beleef ik het met rood blauw.
Ik ben nog wakker, want het stinkt hier naar stront.
een kamp bij de givers is echt ongezond.
Tupaja, die rugklachten heeft,
want pas op kamp weet je echt dat je leeft.
Nu staan we hier met z’n allen rond ’t vuur,
op ’t einde van ons heel er mooi avontuur.
Maar helaas, het einde gaat komen.
Nu kunnen we al wel van volgend jaar dromen.

En givers herkennen jullie dit nog?

Bericht van leiding aan givers op de laatste post
Want als jullie lachen , schijnt over heel het kampterrein de zon , is de laatste kilometer
gestreden (behalve die van de oriëntatietocht en de dropping).
Tis echt machtig als jullie lachen !!!
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VT’s
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DE VT SPELLETJESPAGINA!
Rebus:

W+

-s

n+

-a+

z+

-w

j+

-li+

-sb+

-s+r+

-wo+l+

-dr

-b+

-r

-d+!

Zoek de 29 woorden:
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Zoek de verschillen

Maak alle spelletjes, lever ze in bij de leiding en je kan een mooie prijs
winnen als je alles juist hebt! *
*(telt enkel voor vt’s)
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VT- PROGRAMMA NUMERO UNO

We gaan naar
!
 Van 10 uur tot 18.00 uur @ the local met de fiets!
Meebrengen: lunchpakket, 5 euro, zwemgerief(bij goed weer)

&
Opendeurdag
Zaterdag van 9 uur aan het lokaal tot einde. Als jullie willen mogen jullie blijven slapen in
het lokaal!
Zondag hetzelfde  Nodig al jullie vriendjes en familietjes uit om aan ons kraampje te
komen eten!

 van 14 uur tot 17 uur aan het lokaal!

 meer info volgt nog, waarschijnlijk van 2 tot 5!

 vergadering: wie, wat, hoe, wanneer, waar en waarom zal je nog wel merken!
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Weekend 1! Brief volgt nog!
Hou deze datum vrij!

Voor de rest tellen nog steeds de regels die jullie al jaaaaaaaaren kennen: verwittig, doe jullie uniform aan,
zijt braaf, blablabla! Tot volgende week!
jullie lieve leiding,
0473/793431: Springbok
& 0496/790008: Gnoe
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Columnke
AnDeRs GeTiKt!!
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In onze technische wereld waarin
alles tot in de puntjes geregeld is met
zijn klaargestoomde ideeën en
voorgeprogrammeerde computers, blijft
er vaak weinig plaats voor eigen
fantasie.
Fantasie is juist het vermogen,
om met behulp van aanwezige
voorstellingen, nieuwe ideeën
te vormen. Het is een soort
reis in je hoofd waar
alles kan en alles mag. Dit is
ons als scouts of gids niet
onbekend, want voor de
uitwerking van een spel heb je
altijd een flinke dosis fantasie
nodig. Zo voorgesteld, lijkt
fantasie wel op een utopie. Dit
betekent een plaats die
nergens
bestaat.
Maar fantasie geeft juist nieuwe zuurstof
aan de inspiratie. Fantasie is
als een baken, een steenman in een
horizont zo breed. Te groot om alle
verbeelding ooit te realiseren.
Wij scouts en gidsen zijn een beetje
anders getikt. Getikt door vriendschap
en dat is fantastisch gewoon.
Anders getikt gaan wij het jaar
doorboren! Anders getikt zijn we als
leiding al en dit jaar gaan we onze leden
hier volledig in onderdompelen.
Zot doen dat is voor ons troef!
Getikt zijn, anders zijn, anders getikt
zijn!

Uit de oude doos
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Wie zoekt die vindt! Ook in het lokaal! Bij het opruimen van het leidingslokaal stootte wij op
een aantal leuke stripverhalen, verslagen van vroeger, tekstjes. Allerhande! Het leek ons leuk
om deze plezierige verhalen, boodschappen aan iedereen te laten weten. Zo zal in elke
komende pk een rubriek ‘uit de oude doos’ zijn. Geniet alvast van onderstaande stripverhaal
en de verslagen van een aantal jaar geleden!
Bevers van 2001-2002 op kamp. Deze jongenspatrouille is ondertussen zelf al leiding en
geen klein jojo’ke meer. Het spel was om een fotostripverhaal te maken met jezelf in de
hoofdrol. Deze jongens maakten er een moordverhaal van! Toen verschrikkelijk
spannend, nu enorm grappig.
Herkennen jullie Steltral, Bunzing, Koedoe, Gnoe?
Of diegene die reeds gestopt zijn: Mus, Sneeuwuil en Kolibrie?
Of het spook? Wij zijn er nog steeds niet uit wie dat kan zijn…

“Het was een mooie dag bij de jojo’s.”
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“Maar uit het bos kwam een moordlustige moordenaar!”

“De jojo’s kwamen er op af en slage hem een paar maal.”
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“Maar de moordenaar schoot één van de jojo’s dood!”

“Toen kwam de superleidster en slaagde de moordenaar op zijn hoofd.”
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“EINDE”

“Ga is weg!!”

37

Lezersbrieven
Dokter Dolfi helpt!!
Beste PK-lezers
Ik, dokter dolfi, heb jaren ervaring met mensen te helpen met allerlei problemen. Welke leider
of leiderster het ook was met welk probleem dan ook, ik wist altijd raad. Hieruit is dan het
idee gekomen om een rubriek in de pk te zetten, zodat niet enkel de leiding maar ook jullie
bij mij terecht kunnen met je problemen. Het maakt niet uit over welk probleem het gaat
liefde, vriendschap, school, uiterlijk, innerlijk, het kiezen van het juiste
vriendje/vriendinnetje,… Het maakt niet uit! Hoe help ik je dan? Omdat ik nog geen vaste
praktijk heb, moet je mij mailen of schrijven. Je mails mag je sturen naar
dokterdolfi@parsival.be, als je mij schrijft mag je die brieven in een gesloten enveloppe
afgeven in het leiderslokaal op zondag. Hieronder zie je al een paar lezers met problemen:

Liefste dokter dolfi,
Als mijn vriendje teveel drinkt dan begint hij heel hard te zagen. Ik dacht dat dat iets
was dat alleen meisjes deden. Moet ik mijn vriend nu dumpen? Of doen alle jongens
dat als ze teveel gedronken hebben?
Kusjes,
Anoniempje

Eerst en vooral zou ik niet te drastisch reageren. Stel je een paar vragen: is hij
regelmatig zat? Bedriegt hij je als hij zat is? Bedriegt hij je als hij nuchter is? Als het
antwoord op deze vragen nee is denk ik niet dat je hem zal moeten dumpen. Probeer
vooral met je vriend te praten en maakt hem duidelijk dat je het niet leuk vind dat hij
zat is. Is het antwoord ja op al de vorige vragen dan kan je best een ander vriendje
zoeken. Als je toch zoveel van hem houdt probeer het dan ook uit te praten. Indien
dit niet werkt mail je naar vrijgezellen@parsival.be met een foto + uitleg wie je bent
en wat je zoekt. Binnen de 2 dagen heb je een afspraakje met een vrijgezel die
dokter dolfi voor je zoekt!

Beste Dr. Dolfi,
Ik en mijn zus hebben extreem veel last van jeugdpuistjes. Mijn vriend(inn)en zeggen dat
je ze het best uitknijpt, mijn zus zegt dat je er best een zalfje op smeert en mijn ouders
zeggen dat je er beter gewoon afblijft.
Nu is mijn vraag. Wat is nu het beste? Uitknijpen, smeren of afblijven?
Antwoord snel want het is niet meer te houden!
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Een stevige linker
Anoniempje.
Wel het is belangrijk dat je ze goed laat rijpen! Je wacht tot ze goed geel zien! Dan kan je
ze uitknijpen. Zorg er voor dat je zeker alles hebt. Al het geel moet er uit!!! Een andere
methode is zalfjes smeren maar dit gaat je na lange tijd veel geld kosten! Als je ze laat
staan blijf er dan af en prul er niet een beetje aan. Het is belangrijk dat kiest! Je kan niet
alles doen. Er afblijven smeren en knijpen gaat niet samen. Zorg er o ok voor dat je handen
heel proper zijn als je knijpt, anders komt er vuil in en gaat het ontsteken!

Hey,
Ik ben verliefd op een jongen in mijn school van 3 jaar ouder, ik heb zijn gsm nummer, maar ik
durf hem niet aanspreken.
Wat moet ik doen ?
groetjes, anoniem

Je hebt 2 opties, ofwel sms je hem dagelijks zodat hij na een tijd jouw aanspreekt op school.
Het kan natuurlijk ook zijn dat hij niet leuk vindt dat je hem altijd smst.. Daarom vraag je
hem best soms of hij het storend vindt dat je smst. Je 2de optie is je vriendinnen hem laten
aanspreken. Zij moeten dan je probleem uitleggen aan deze jongen. Hij zal dan zelf wel zien
wat er mee te doen. Natuurlijk kan het altijd dat het niets wordt. Hij zoekt misschien
iemand van zijn leeftijd. Pas jij ook maar op met jongens die ouder zijn dan je!! Indien dit niet
werkt kan je altijd mailen naar vrijgezellen@parsival.be. met een foto + uitleg wie je bent en
wat je zoekt. Binnen de 2 dagen heb je een afspraakje met een vrijgezel die dokter dolfi voor
je zoekt!

Hallo,
Ik wordt gepest op school en weet niet waarom.
En ik durf niets zeggen tegen de leerkracht uit schrik dat ze mij nog harder gaan pesten.
en als ik het tegen mijn mama zeg, gaat ze naar de directeur.
wat moet ik doen ?
Help !
Groetjes ..

Pest gedrag is niet mooi, en zeker al niet leuk! Het is wel best dat je het meld aan je leerkrachten,
directeur, moeder, .. Het is al heel moedig dat je het meld aan mij. Dit is een eerste stap in de goede
richting. Probeer ook nooit te reageren op het pest gedrag. Pestkoppen pesten om reacties uit te
loken. Als ze deze reactie niet krijgen vinden ze het pesten niet meer leuk en stoppen ze er mee. Ik
hoop dat je er mee geholpen bent! Pesten hoort niet! Maar besef goed. Zolang je het niet meld aan
en bevoegd persoon kan er niet ingegrepen worden.
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JAARLIED AnDeRs GeTiKt!

Met die bril lijk je ’n indiaan
Hier komt de karavaan
Met aan het stuur, een baviaan
Waar komt ie toch vandaan
REFREIN:
Hé, weet je wel dat alles kan
In je fantasie
Open je ogen en surf mee
Op mijn fantasie
Op een bromfiets recht door zee
In duikbril voor teevee
Bij U2 en Madonna op de thee
Obama feest ook mee
Zeeslag voeren we aan land
Zwemwedstrijd in ‘t zand
Is dat een neusbeer die jou zoent
Ha! Iedereen beroemd
Anders getikt is okee
Piraat in de geebee
Stuur je schip door het licht van de maan
Je kan de wereld aan!
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