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Ik ben scout/gids
Ik verken de wereld,
ik val, ik tuimel en ik sta weer op.
Ik wil mijn best doen.
Ik ben scout/gids, tussen scouts en gidsen
Daarom beloof ik
me in te zetten voor mijn groep,
want mijn werk is ploegwerk,
en onze inzet verzet bergen.
Ik ben scout/gids, tussen scouts en gidsen,
hier & nu; ginds & morgen
het spel dat we spelen is niet luchtledig.
Samen willen we de wereld verdraaien.
Ik ben scout/gids, tussen scouts en gidsen, in de wereld
zo hoop ik op iets meer dan wat ik zie.
Ik hoop dat wat ik doe niet voor niets is,
ik geloof dat wat we doen zin heeft,
ik beloof dat het niet om het even is.
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Woordje van de
materiaalmeester
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De schermen::
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DATA’S

*OPENDEURWEEKEND
8 oktober & 9 oktober
*MOSSELSOUPER
26 november &
27 november
*SCHAATSEN
15 januari
*OUDERDAG
22 april

**KAMP 2012
01/08/2012 – 11/08/2012
Kapoenen: 05/08 – 11/08
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PRIJSLIJST UNIFORMEN
PARSIVALTRUI
PARSIVAL T-SHIRT

€ 15,00
€ 6,00

KAPOENENTRUI

€ 15,00

WELPENTRUI

€12,00

DAS

€ 8,00

DASRING

€ 1,50

GROEPSSCHILD

€ 1,00

GROEPSBANDJE

€ 1,50

JAARKENTEKEN

€ 1,00

BELOFTETEKEN WELP

€ 1,00

BELOFTETEKEN JOJO

€ 1,00

7

K
A
P
O
E
N
E
N
8

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 9 oktober 2011 – OpEnDeUrDaG
Dit weekend zetten wij onze deuren open! Neem je mama, papa, broer,
zussen, oma’s, opa’s, poedels, katten, konijnen,.. zeker eens mee en kom een
kijkje nemen in onze lokalen! Zondag hebben we vergadering van 14u tot
16u! Dan kunnen de kapoenen zich uitleven op het springkasteel, zich laten
schminken, eens proberen of ze thuis horen in het circus en nog vele andere
leuke dingen!
 14u tot 16u
 Lokaal!
Zondag 16 oktober 2011 – De kapoenen zijn de
beste!
Iedereen weet dat de kapoenen de beste zijn,
maar is dit ook zo? We testen het uit! Kom zeker
naar het lokaal en we gaan onze beste
talenten boven halen? Wie kan die balk
opheffen of wie kan het grootste zandkasteel
bouwen? We doen de proef!
 14u tot 17u
 Lokaal
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Zondag 23 oktober 2011 – Moordenaar en detectives! We moeten op
speurtocht!
De voorbije week is er iets gebeurd in het lokaal! De leiding heeft een brief
ontvangen! Oei, oei, maar zij kunnen dit niet alleen oplossen! Daarom roepen
ze de hulp in van alle kapoenen! We gaan op speurtocht!
 14u tot 17u
 Lokaal
 Kom verkleed als detective!

Zaterdag 29 oktober 2011 – We gaan lekker griezelen!
We gaan lekker griezelen tijdens een leuke toch! Wie is de beste
Halloweenster?
 18u30 tot 20u30
 Lokaal
 Kom verkleed als griezel!

Zaterdag 5 november (13u) tot zondag 6 november 2011 – Het EERSTE
KAPOENENWEEKEND!
We gaan ons eerste superbangelijkemegatoffe weekend beleven!
Verdere info volgt nog!

Zondag 13 november 2011 - Wie wordt de superman en supervrouw van de
kapoenen?
Giraf,en Otter zijn de beste supervrouwen! Kameel, Marmot, Bunzing en
Koedoe zijn de beste supermannen! Wij zullen jullie de kneepjes van het vak
leren! Vandaag worden jullie vanaf 14u helemaal geremake-overd tot echte
supermannen en supervrouwen!
 14u tot 17u
 lokaal
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Zondag 20 november 2011 - wie zijn we kwijt?
De Sint is al in het land, binnen 2 weken komt hij langs! Ook in het lokaal komt
hij langs, daarom gaan we er ons al op voorbereiden, we gaan een grote
verrassing voor de sint maken, onze brief schrijven en nog andere leuke
dingen!
 14u tot 17u
 lokaal
Zondag 27 november 2011 – HeT GrOtE MoSsELSpEL!
Vandaag is het onze jaarlijkse mosselsouper! Kom zeker proeven van onze
lekkere mosselen! Neem zeker en vast je mama en papa, broer en zus en al je
kennissen en vrienden mee om te komen eten! Ook vandaag hebben de
kapoenen scouts!
 14u tot 17u
 We spreken af aan de Goede Herder!
 Warme kledij als het koud is!
Zondag 4 december 2011 – Sinterklaasvergadering
Zijn de kapoentjes braaf geweest? Staat hun schoentje al klaar? Gaat de Sint
en de Pieten koekjes en snoepjes hebben meegebracht? Hebben jullie
suikerklontjes mee voor ‘Slecht weer vandaag?’
Verdere info volgt nog!

Vragen? 1 adres: kapoenenleiding@parsival.be!
Gelieve ons steeds te verwittigen op dit emailadres of via::
Otter: 0473/ 22 99 24
Giraf: 0473/ 34 83 83
Kameel: 0475/ 43 70 66
Marmot: 0478/ 04 50 92
Koedoe: 0473/ 32 63 21
Bunzing: 0474/ 57 31 13
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Wie is Wie? Wie is Mijn leiding?
Hieronder vind je onze foto’s, en een beetje uitleg. Maar, er zijn een aantal woorden afgevallen? Wat
denk jij dat er moet staan? Maak ernaast ook een tekening van hoe jij vind dat ze er moeten uitzien...
Ik ben Otter. Ik ben ___ jaar oud en mijn favoriete hobby is ___________. Ik eet heel erg graag
______ en ik lust geen ________. Ik kijk altijd naar ________ op TV. Mijn Favoriete spelletjes op de
scouts zijn______________.

Ik ben Marmot. Ik ben ___ jaar oud en mijn favoriete hobby is ___________. Ik eet heel erg graag
______ en ik lust geen ________. Ik kijk altijd naar ________ op TV. Mijn Favoriete spelletjes op de
scouts zijn______________.

Ik ben Kameel. Ik ben ___ jaar oud en mijn favoriete hobby is ___________. Ik eet heel erg graag
______ en ik lust geen ________. Ik kijk altijd naar ________ op TV. Mijn Favoriete spelletjes op de
scouts zijn______________.
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Ik ben Giraf. Ik ben ___ jaar oud en mijn favoriete hobby is ___________. Ik eet heel erg graag
______ en ik lust geen ________. Ik kijk altijd naar ________ op TV. Mijn Favoriete spelletjes op de
scouts zijn______________.

Ik ben Bunzing. Ik ben ___ jaar oud en mijn favoriete
hobby is ___________. Ik eet heel erg graag ______ en ik lust geen ________. Ik kijk altijd naar
________ op TV. Mijn Favoriete spelletjes op de scouts zijn______________.

Ik ben Koedoe. Ik ben ___ jaar oud en mijn favoriete hobby is ___________. Ik eet heel erg graag
______ en ik lust geen ________. Ik kijk altijd naar ________ op TV. Mijn Favoriete spelletjes op de
scouts zijn______________.
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Programma
Zondag 18 september

2u – 5u

Openingsvergadering

EINDELIJK!! Openingsvergadering

Zondag 25 september

2u – 5u

Pleinspelen

We gaan de buurt onveilig maken en elkaar nog wat beter leren kennen.

Zondag 2 oktober 2u – 5u

Muis of Olifant?

Wist je dat… een olifant bang is voor een muis?
Vandaag maken wij die olifanten eens bang

Zondag 9 oktober 2u – 4u

Opendeurdag

Vandaag is het opendeurdag!
Jullie zijn de hele dag welkom om een kijkje te komen nemen met de mama, de papa, oma, opa,
vriendje, vriendinnetje, maar van 2 tot 4 hebben we vergadering.
Ook zaterdag 8 oktober is er een heleboel te beleven in en rond ons lokaal door de
opendeurdag en zijn jullie en vriendjes/ouders/neefjes… van harte welkom!

Zondag 16 oktober

2u - 5u

Vergadering op wieltjes

Kom met jullie wieltjes naar het lokaal voor een vergadering die zeker zo leuk is als een ritje in een
achtbaan!
Fietsen zijn niet toegelaten!

Zondag 23 oktober

2u – 5u

Welpen vs. leiding

Wie loopt, spring, boert, klimt, valt, trekt, vangt, gooit, werkt, luistert, spreekt er het best, de leiding
of de welpen?! Volgens ons de leiding… We dagen jullie uit!
Welpen tegen de leiding, de strijd kan beginnen.

Vrijdag 28 – Zondag 30 oktober

1e weekend

De brief met meer informatie volgt nog
Stevige Linker,
Akela, Bagheera, Baloe, Hathi en Rama
Enkele afspraken:
1. Wanneer je zoon/dochter niet kan komen, gelieve altijd de leiding te verwittigen, minstens
24 uur op voorhand.
2. Een vergadering gaat altijd door in perfect uniform, tenzij anders vermeld op de brief.
3. Uw zoon/dochter moet 50% van de vergadering aanwezig zijn, anders gaat hij/zij niet mee
op kamp.
Gsm: - Akela:
0474257564
- Bagheera
0472330243
E-mail: welpenleiding@parsival.be
- Baloe:
0478338118
- Hathi:
0473263879
16
- Rama:
0477282339

De nieuwe welpenleiding!
Hieronder zien jullie wie jullie nieuwe leiding wordt, maar de foto’s staan niet bij de juiste tekstjes,
plaats de foto bij het juiste tekstje om meer te weten te komen over jullie nieuwe leiding.

Akela
Leeftijd: 19
Hobby: Scouts en lesgeven op turnen
Ik eet graag: Frietjes
Ik hou van: Jeroen
Ik hou niet van: Lawaaierige kindjes
Aantal jaren leiding: 2
Broers of zussen: 1 zus en 2 broers

Bagheera
Leeftijd: 19
Hobby: Scouts
Ik eet graag: Pizza Hawaii
Ik hou van: Voetbal – KV Mechelen!
Ik hou niet van: Anderlecht
Aantal jaren leiding: 2
Broers of zussen: 1 broer

Hathi
Leeftijd: 18
Hobby: Scouts, turnen en lesgeven aan
turnkindjes
Ik eet graag: Chocola
Ik hou van: De zon
Ik hou niet van: Stoute welpjes
Aantal jaren leiding: 1
Broers of zussen: 1 broer


Rama
Baloe
Leeftijd: 19
Hobby: Scouts en salaat snijden
Ik eet graag: ja!
Ik hou van: Schaapjes

Leeftijd: 19
Hobby: Vissen en scouts
Ik eet graag: kleine welpjes
Ik hou van: Bagheera
Ik hou niet van: Stinkvoeten, jammer dat ik er zelf heb
Aantal jaren leiding: 2
Broers of zussen: 1 broer

Ik hou niet van: Studeren
Aantal jaren leiding: 2
Broers of zussen: 1 broer

17

Jungle boek kleurplaat!
Welke personages herken je?
Veel kleurplezier!
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Wist je dat:
-

De wolven voorlopig met 35 zijn
De wolven vooral 2de jaars hebben
De wolvenleiding aangenaam verrast was door het enthousiasme van hun leden
We reeds dikke berta, blauw foef en vleesklomp gespeeld hebben
Er meer wolven zijn dan wolvinnen
De wolven een hoge stapel veilingbakken moest trotseren
De wolven hun leiding moest vinden door hun schoenen aan te doen
Er al veel wolven de eerste vergadering al de wolvenwet kenden
De leiding hier heel trots op was
Dit zeker zeer goede wolven gaan worden
De wolven hun eigen stoere patrouilles hebben
Dit de uilen,adelaars,bizons en de vossen zijn
De definitieve patrouilleverdeling nog zal volgen
De wolvenleiding haast niet kan wachten op weekend te gaan met hun leden

Oplossing leidingsvoorstelling Wolven:
Totem

Tagoean

Agame

Merel

Lampongaap

Kapucijnaap

Sifaka

Adjectief
Foto

Hulpvaardige

Opstandige

Praatgrage

Zelstandige

Schrandere

wispelturige

Leeftijd
Hobby’s

21
Terrasjes doen,
zumba

19
Krachtbal, gamen

20
Dokter bibber
spelen

18
Brommers maken

20
Volleybal, zumba

Studies/
werk

Biomedische
laboratorium
technieken
Kip met rijst en
curry
Ice tea

Informatica

Geneeskunde

Autotechnologie

Leerkracht lager
onderwijs

Friet met bicky

Vol au vent van
de Alma
Bloed ;)

18
Aan brommers
kloten,
krachtbal
Leerkracht
electronica en
mechanica
Pittabroodjes
van de Aldi
Ice tea

Gehakt

Frietjes

Cola +

Agrum

Lievelings
eten
Favoriete
drank

Sprite

Tip: spaties worden in het rooster met een - ingevuld.

20
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2011-2012 WOLVEN PROGRAMMA
Handleiding: De cijfers die je ziet staan zijn de enigste die je niet moet ontcijferen

.leven tot gezelschapsspelletjes enkele brengen We
.uur 17 tot uur 14 van september 25 Zondag
Zondag2oktobervan14uurtot17uur:
Komallemaalzogoedmogelijkverkleedalslegerman/vrouw
.opendeurdag jaarlijkse onze op welkom allen zijn Jullie
.scoutslokalen onze aan welkom weekend het heel rest de voor ,vergadering uur 16 tot
uur14 van oktober 9 Zondag

Steeds 24 uur op voorhand verwittigen indien je niet kan komen!
Dit kan via:
wolvenleiding@parsival.be
Of:
Kapucijnaap 0472492905
Voor vragen kan je ons bereiken op:
Sifaka
Tagoean
Merel
Agame
Lampongaap

Tip:

0474628018
0475218295
0484133850
0473555803
0495187686

Check zeker regelmatig de site (www.parsival.be), want hier kunnen we jullie meer up to
date houden moest er iets aan het programma veranderen.

Een stevige linker,
De wolvenleiding
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Wat hoort er bij wie?
(Uitslag in de volgende pk of leer ze kennen en vraag het ze zelf een keer !)

Agoeti

Saki

Arasari

Bever

Kariboe

Dingo

Zet het juiste deel van de foto bij de juiste leiding!

1

4

7

2

5

8

3

6

9

10

13

11

14

12

15

16

17

18

24

Zet de juiste eigenschappen bij jou leiding! (dubbel kan)

1) Vroedvrouw

2) Bruine ogen

3) 4e jaar leiding

5) Schoenmaat 46

4) Aangename

6) Voedingsdeskundige
9) 6e jaar leiding

8) Nieuwsgierige

10) Schoenmaat 43

11) Bereidwillige

13) Blauwe ogen

15) Kan vreemde talen

17) Rusteloze

19) Verpleegster

21) Zus/(-sen)

23) Schoenmaat 37

20) Opgewekte

22) Sint Katelijne Waver

24) 2e jaar leiding

27) Schoenmaat 40
29) Muizen

12) Bonheiden

14) Mondige

16) Schoenmaat 47

18) 21 jaar

26) Verhuis

7) 22 jaar

25) Sla

28) 3e jaar leiding
30) Broer/(-s)

31) schoenmaat 40

25

programma JoJo’s
Zondag 2 oktober
Vandaag gaan we ons uitleven op de voorbereiding van de OpendeurDag
Uur: 14u00 – 17u00
Meebrengen: je creatieve geest

Zondag 9 oktober
Onze jaarlijkse opendeurdag waarbij wij ons standje gaan bevolken
Uur: 14u00 – 16u00
Meebrengen: slechte kleren

Zondag 16 oktober
Wie zoekt die vindt
Uur: 14u00 – 17u00
Meebrengen: je speurneus

Vrijdag 21 oktober – zondag 23 oktober
Het laatsteJaarsweekend, dus enkel voor de laatsteJaars JoJo’s
Uur: Meer info volgt nog
Meebrengen: meer info volgt nog

Zondag 30 oktober
Het laatstejaarsvergadering, we verwachten ons aan een kei leuke
vergadering
Uur: 14u00 – 17u00
Meebrengen: je winnersmentaliteit
Kom altijd in perfect uniform, dit zal altijd gecontroleerd worden, we
verwachten dat het uniform in orde zal zijn na de opendeurdag.
Als je niet kan komen verwittig ons dan 24 uur op voorhand en stuur dan een
mailtje naar jojoleiding@parsival.be
Is het dringend dat je ons wilt contacteren dan kan je ons ook bereiken op
onderstaande gsm-nummers
Bever: 0472/ 36 78 35
Saki: 0478 28 23 88
Dingo: 0473/ 77 06 30

Arasari: 0477/ 76 78 07
kariboe: 0477/ 71 03 93
Agoeti: 0486/ 17 21 94
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Wie, wie, wie, wie & wie juist?
“Jullie nieuwe supergeweldigfantastische leiding kennen jullie ondertussen al, …”
(PK 1 2011) zijn grote woorden voor het begin van een nieuw jaar. Dat houdt ons
echter niet tegen ze waar te maken gedurende het jaar. U bent gewaarschuwd,
houdt u vast!
“Waar hebben ze het nou in godsnaam over?”, zult u zich wel afvragen. Wel, ‘leiding
kennen’ is nogal veel gezegd over weten hoe ze heten. Daarom maken wij graag
gebruik van de eerste PK editie van het nieuwe scoutsjaar om ons kort voor te
stellen, om stiekem onze stoutste kantjes aan u te onthullen.
Wij hopen tenslotte dat onze openhartigheid naar harte zal worden geapprecieerd
en dit in alle discretie tussen deze twee blaadjes kan blijven.
Dank bij voorbaat,
De giverleiding

Ken en kleur
Hieronder staan per leiding 5 vragen met telkens 5 mogelijke antwoorden gekenmerkt
door een figuurtje. Het is aan jou het juiste antwoord te achterhalen. Zodra je meent het
juiste te hebben, moet je het overeenkomstige figuurtje in het rooster op de volgende
pagina inkleuren. Let op, elke vraag komt overeen met 1 kolom waarin je dat figuurtje
kleurt. M.a.w. komt vraag 1 overeen met de figuurtjes in kolom 1, bij vraag 2 moet je de
juiste figuurtjes kleuren in kolom 2 enzo.
Wat kun je lezen op het rooster nadat je je leiding juist hebt ingeschat?

1. Wat is mijn favoriete scoutsspel?
Dikke berta
Verkrachtertje
Potteke stamp
Ontrouwe echtgenoot
Shitspel
2. Wat doe ik als eerste wanneer ik wakker wordt?
Naar de wc gaan
Snoezen
Het prut uit mijn ogen wrijven
28

Niezen
Mijn kwijl afvegen
3. Welk kledingstuk trek ik het liefste aan?
De oude trui van mijn papa
Joggingbroek
Scoutskousen
Das
Jeans
4. Welk drankje giet ik als limonade binnen?
Martini
Cava
Ice Tea
Jupiler
Fruitsap
5. Waarvan kan ik blijven smullen?
Chips
Bitterballen
Pizza
Ijsjes
Honeypops
6. Mijn held is …
Superman
Casanova
Mijn papa
Baden Powell
Mr. Playboy
7. Me and my …
Zakdoek
Auto
Bankkaart
Aftrekker
Knuffeldolfijn
8. Het gênantste bloedneusmoment? (2 juiste oplossingen)
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Tijdens een mondeling examen
Een bloedneus? IK??? Dat heb ik nOOOOit!
De eerste ontmoeting met de ouders van mijn vriendin
Er steken standaard tampons in mijn neus
Een bloedneus is niet gênant
9. Het mooiste roosje vind ik …
Petit Serpent
Grand Serpent
Doornroosje
Roze roos
Heesterroos
10. Wat is mijn favoriete slaaphouding?
Lepeltje
Soldaatslaaphouding (rug)
Woelen
Vrijevalhouding (op de buik met arme en benen gespreid)
Foetushouding
11. Wat is mijn leukste boxershortmotief?
Rood geruit
Homer Simpson
Sexy black
M&M’s
“Remove before Flight”
12. Mijn lievelingsdier is …
Een steppelemming
Een jachtluipaard
Sophieke
Een wolf
Tijgetje
13. Hiermee kun je mijn liefde winnen.
Biefstuk friet
Mosselen
Sophiebillekes
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Scampi’s
Kikkerbillekes
14. Mijn ultieme one-night stand is …
Lien Van de Kelder
Scarlett Johansson
MILF Jessica Simpson
Mila Kunis (Jackie van That 70’s show)
Drew Berrymore
15. Wat doe ik eerst als ik wakker wordt?
Kreunen en denken: “Fuck my life”
De opgedroogde kwijl afvegen
Naar de wc gaan
Wekker afzetten
Konijnensloeffen aandoen
16. Hierop zul je me zien shaken dat het niet meer schoon is
Shaggy met It wasn’t me
Danzel met Pump it up
50 cent met Candy Shop
Frans Bauer met Heb je even voor mij
The Subs met The face of the planet
17. Me and my …
Sunglasses
Iphone
Cigarettes
Headphone
Earrings
18. Ik kijk het liefste …
Familie
Animatiefilms
In de cinema
RTV
Door het raam van buurjongen
19. Hieraan zul je mij herkennen
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Combats
Rode sjaal
Rendierhoedje
Sponzen shortjes
Roos uitgeslagen t-shirt
20. Mijn ultieme one-night stand is ...
Justin Bieber
Snoop Dogg
Xander De Rycke
Akon
Heath Ledger
21. Wat is mijn favoriete drankje? (2 mogelijkheden)
Fristi
Palm
Carapils
Red Bull
Kidibul
22. Naar een muppetshowvoorstelling neem ik zeker mee…
Een recorder
Alcoholstift voor handtekeningen
Een doofstomme
Mijn eigen kermit de kikker-pak
Vaseline
23. Hoe groot ben ik?
1meter 75
1meter 69
1meter 65
1meter 82
1meter 70
24. Het leukste turnpasje vind ik …
Pas de Bourrée
Split
Tuimelen

32

Haasje over
Salto’s
25. Mijn ultieme one-night stand is…
Beyoncé
Koen Buyse zoals in de clip van Scared of yourself
Marjoleineke
Julia Roberts
Paris Hilton
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Givertjes,
Jullie nieuwe supergeweldigfantastische leiding kennen jullie ondertussen al,
nu is het voor ons tijd om jullie beter te leren kennen en eens te testen of we
met goede givers te maken hebben of niet. We vliegen erin en maken er samen
een bangelijk jaar van! Hoe we daar aan beginnen zien jullie hieronder al:
25/09/2011:
Wet hot Parsivalsummer: 14u- 18u aan het lokaal
Meebrengen: goed humeur en een washandje
We gaan is goe zot doen, laat u vooral gaan vandaag!
2/10/2011:
Fast and hot wheels: 14u- 17u aan het lokaal
Meebrengen: Iets met wielen (geen fiets, brommer, auto of ander gemotoriseerd
voertuig. Rupsvoertuigen zijn ook niet toegestaan!) Je doet wel je botinnen aan bij het
begin en einde van de vergadering!
8- 9/10/2011
OPENDEURDAG
Hotburger of iets anders warm verkopen
Zaterdag om 10u aan het lokaal
Zondag 10.30u aan het lokaal
16/10/2011
Hottentottententententoonstelling: 14u-17u aan het lokaal (voor de verandering)
Hou de site in het oog 
21-23/10/2011
De (b)(h)etere pleinspelen: 14u-17u aan het lokaal
meebrengen: veel goesting en een flouvestje voor de veiligheid.
28-29-30/10/2011
Een warm weekendje
Meer info volgt nog!
Nog eventjes de regels herhalen:
 Altijd komen!
 Altijd verwittigen als je dan toch eens niet kan komen!
 Altijd je perfect uniform aandoen!
 De site en jullie mail elke week (voor het weekend) een nakijken!
Groetjes,
Jullie lieve leiding
Voor contact:
Vink: 0474 53 34 29
Springbok: 0473 79 34 31
Steenbok: 0477 32 19 11

Steppe: 0476 48 88 57
Zwaluw: 0498 97 14 20
Of stuur een mailtje naar:
giverleiding@parsival.be
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PROGRAMMA
Zondag 2 oktober: 11u-18u
We trekken naar Hofstade, 5 euro en je fiets meenemen
Dinsdag 4 oktober: 19u-21u
Werkvergadering voor het opendeurweekend
Donderdag 6 oktober: 19u-21u
Werkvergadering voor het opendeurweekend
Zaterdag 8 – zondag 9 oktober
Zaterdag worden jullie om 9u30 verwacht. Slaapgerief mag meegebracht worden, want
het kan laat worden. Toch overhuis? Zondag om 10uur aan het lokaal!
Dinsdag 11 oktober: 19u-21u
Werkvergadering
Zondag 16 oktober: 14u-17u
Decadent eten klaar maken boven een kampvuur (met de nodige attributen)!
Zondag 23 oktober: 14u-17u
Goei doelen sponseren…
Zaterdag 29 oktober: 13u-00u
Het einduur kan veranderen.
Zondag 6 november: 14u-17u
We beginnen klein aan iets groots
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LEIDINGSVOORSTELLING
We hebben voor jullie geen foto’s met tekstje of pijltje-trek…
Maar een levensechte langspeelfilm met wijzelf als acteurs en dit te bezichtigen op youtube!
http://www.youtube.com/watch?v=Y_G641V0aTA

Kijk, geniet en leer ons beter kennen

Stevige linker,
Dolfijn: 0499225188

Kameleon: 0474258840

Kauw: 0494708016
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WOORD VAN DE MATERIAALMEESTER
Ik hoor ouders(en sommige leden) vaak zeggen “materiaalmeester wa is da, wie is da, wa
doet die dan????”. Wel ik hou me vooral bezig met het materiaal van onze scoutsgroep in
orde te houden, te zorgen dat elke tak zijn materiaal heeft tijdens vergaderingen en
weekends en het kamp natuurlijk. Nu hoor ik je al zeggen wat voor een saai leven heeft die
seg! En inderdaad als je het zo bekijkt is het echt saai. Maar tijdens de vergadering ga ik
meestal wel mee met een tak om mee te spelen en plezier te maken of mee op weekend om
wat te koken en mij te amuseren!! En er zijn nog wel veel dingen die het leuk maken om
materiaalmeester te zijn. Zo nu weet je wat ik zoal doe binnen Parsival hieronder zie je wie ik
ben

wist je dat















ik eigenwijs ben
mijn specialiteit apenbruggen maken is
ik meestal een pet draag
ik aan mijn 20ste jaar lid bezig ben bij parsival
iedereen dat nu leiding is ik daar leiding heb aangegeven
ik niet zo oud ben dan dat de vt's zeggen
mijn matriaalloods rechts naast het sjorkot staat
ik mij teveel bezig houd met scouts
mijn werk bestaat uit putten graven om andere putten dicht te doen
Yevgueni zeer goed is!
mijn lievelingsplek de ardennen zijn
je mij meestal kunt bereiken op 0499/334.555
of ook op matriaal@parsival.be (rekenig houden met 10 dagen wachttijd)
als je stokstaart roept ik dan reageer
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Leiding achter de schermen

Het (geweldige) stafraid weekend: 15 en 16 april’10
We beginnen logischerwijs bij het begin! Het eerste nieuws over het stafraid weekend. Het eerste
nieuws dat van dit weekend aan onze oren kwam was in briefvorm. Een korte introductie over wat
het weekend zou gaan worden en wat we gingen doen. Velen waren zeer enthousiast!
Op 25 april, onze ouderdag, ‘s middags toen alles klaar stond kwam onze goede vriend Wapiti naar
ons lokaal. Perfect in uniform zoals altijd kwam hij ons een boekje brengen met meer informatie
over het stafraid weekend. Iedereen wou het boekje lezen! (Gelukkig had Wapiti 2 boekjes voor
ons voorzien!) Toen we concretere afspraken gingen maken over wie er nu ging mee gaan bleek
het enthousiasme echter wel ver te zoeken.. Er werd voorgesteld om op leidersweekend te melden
of je mee zou gaan of niet. Dat gaf ons dus een week de tijd om na te denken. wij de “echte”
raiders hebben geen seconde getwijfeld. We moesten en zouden mee gaan!
Het verdikt was gevallen. We zouden met z’n vieren op weekend gaan, Steltral, Saki, Steenbok en
Dolfijn.
Zaterdag 15 mei: Het vertrek van ons overgetelijk weekend
Om half 9 hadden we afgesproken om te vertrekken, maar Dolfijn was niet te houden en stelde
voor om al naar Saki thuis te gaan. Helm op, stafraiders rugzak op de rug en gaan! Onderweg kwam
Dolfijn Saki tegen, Steenbok zat ook al in de wagen. We moesten enkel Steltral nog gaan halen en
dan waren we klaar om te vertrekken.
Uiteidndelijke vertrokken we om kwart voor 9 op avontuur! Onderweg aan het speculeren over
hoe het weekend zou zijn. Men vertelde ons dat dit zeer extreme raiders waren dus wij hadden
toch een beetje bang, maar zagen het wel zitten! Rond kwart voor 10 kwamen we aan in
Leopoldsburg, we parkeerden het terreinvoertuig en stapten het terrein op. We mochten het
museum van de scouts bekijken (echt een museum was het niet eerder een archief). Hier vonden
we scouts geschiedenis allemaal bij elkaar gezet tot een mooi geheel gebracht. In het museum
kwamen we de opperstafraider tegen! Hij viel ons eigelijk direct wat aan lachte een beetje met
Dolfijn’s helm en wees Steltral er op dat zijn “grosse canone” hier niet thuis hoorde.  Toen we
het scouts gedeelte gezien hadden gingen we naar het gidsen gedeelte, hier kwamen we onze
vrienden tegen, de stafraiders van Parsival, onze oud oudscouts. Zij waren met drie: Wapiti, Ree en
Panter. De scoutshandjes werden gegeven en we gingen verder kijken naar het museum.
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Om iets na 10 werd er een openingsformatie gedaan, de kreet van de stafraiders: ‘Raiders GO!’
weergalmde over heel Leopoldsburg. Zeer goed gevonden vonden wij, het motiveert en er zit
kracht in! Dan werd de raiders wet opgezegd, gevolgd door de scoutswet en werd de vlag gehesen,
vervolgens werden we uitgenodigd om binnen aan de tafel te gaan. Eerlijk gezegd dachten wij dat
we met velen waren, bleek dat we maar met 7 in totaal waren en de rest allemaal organisatie was,
dus het was al parsival dat de klok sloeg. De afspraken werden overlopen en we werden in
ploegjes van 2 verdeeld,“Me and my pall” was het thema, we gingen op oriëntatietocht! We
kregen one o one pakketen mee.
Ondertussen was het al na 11 uur. Na de uitleg hadden we toch een beetje bang,
overlevingspakketen van het leger, strenge regels. De opperstafraider (stille Wolf) zei dat we nog
tot 12 uur hadden om iets te nuttigen en ons klaar te maken voor vertrek. De eerste pakketjes
werden geopend, vol spanning over wat er allemaal in zat. We schrokken van hoeveel er in zo’n
pakketje zat.
Na een lekkere maaltijd te hebben genuttigd vertrok de eerste groep Steltral en Saki moesten de
spits afbijten. Voor vertrek werden we bij stille Wolf geroepen, hij vroeg of alles in orde was en gaf
ons goede moed door de stafraid kreet ons toe te roepen! Hij riep: “raiders” Saki en Steltral riepen
mooi in koor terug: “GOOOOOO!!”. Tien minuten later was het aan Steenbok en Dolfijn. Wij
vertrokken en door ons enthousiasme vergaten we op de kaart te kijken, we waren erin geslaagd
om bij de eerste post al verloren te lopen. Uiteindelijk hebben we post 1 dan toch gevonden, maar
groep 3 ‘de ouw manne’ hadden ons ingehaald.
Op post 1 was een rappel van een oude windmolen voorzien, we moesten even wachten want de
oude garde was aan het rappelen. Toen ze vertrokken was het eindelijk onze beurt.
Op naar de volgende post! Toen we hadden uitgezocht waar we naartoe moesten gaan besloten
we om de kaart weg te steken en op kompas te lopen, een rechte lijn tussen 2 punten is namelijk
het kortste, hierdoor waren we redelijk snel aan post 2. Aan post 2 was het de bedoeling om in
een lage kelder met zuurstofflessen een vrouw te zoeken. Na een tweede, helaas, minder lekkere
maaltijd snel te hebben gemaakt en gegeten, was het aan ons. Die zuurstoffles wogen als lood,
vooral omdat we er de hele tijd gebukt mee liepen. Geen pretje! En dan die brancard daar nog
eens bij. Het was er ook piek donker en wij waren onze lamp vergeten, dat vergemakelijkt heel het
proces niet uiteraard. Gelukkige hebben we onze vrouw dan toch gevonden, een pop zonder
armen. De gangen waren zo smal dat de we bochten niet konden nemen met de brancard, dus
besloten we het anders te doen. Steenbok nam de brancard en ik de madam. Onderweg heeft ze
nog een been verloren maar wij hebben het wel gehaald! Hierna volgde enkele prikpalen
verscholen in de bos. Deze waren niet simpel te vinden.

Toen volgde de post met de deathride, maar niet zo maar een deathride, een primitieve.. ze gaven
ons een tak, hiermee moesten we van de koord naar beneden zien te gaan. De dood was voor allen
van ons in zicht… Maar, Wat een rit! Een echte stafraiders deathride.
Hierna deden we nog een hele hoop posten, een koordpiste, EHBO oefeningen, varen met een vlot,
boogschieten… Al het toffe wat je binnen scouting kan doen, deden we op onze oriëntatietoch. Na
al dit leuks kwamen Saki en Steltral als eerste aan, gevolgd door Steenbok en Dolfijn en de oude
garde als laatst.
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Na het avondmaal te hebben genuttigd moesten we de patrouilletent recht zetten. Dit was
natuurlijk geen enkel probleem. Daarna gingen we met zen vieren naar het toilet in de mast, het
dichtstbijzijnde café. Wij vonden natuurlijk dat je daar dan ook iets moet drinken. De stafraiders
kwamen ons daar ophalen voor de nachtelijke dropping, wij hadden ons niet kunnen voorbereiden
en hadden dus geen rantsoen bij. Wapiti had een camouflage poncho aan, Dolfijn zei hem dat hij
niet hoefde te vrezen op regen want dat de hemel en goed uitzag. Wapiti legde dan uit dat dit was
om zich tijdens de dropping onherkenbaar te kunnen verstoppen in het bos. Zijn vriend Panter
(medekompaan op dropping met wapiti) besloot toch maar een fluovestje aan te doen voor de
veiligheid. Weg camouflagetechniek..
Steenbok en Dolfijn werden eerst gedropt en besloten om weer recht op recht te wandelen, dit
ging vlot en we kwamen aan de eerste post aan. Na het opzoeken naar waar we nu moesten
kwamen onze vrienden Saki en Steltral er ook net aan. We zijn dan maar samen in groep verder
gewandeld. Het tempo lag hoog en van de oude garde geen spoor. Op de eindpost moesten we
een uurtje moeten wachten en toen kwamen kwamen ook aan, daarna volgde er nog een
nachtelijke boottocht op de rivier. Varen is een specialiteit bij Parsival, dus geen enkel probleem en
Wapiti en zijn vrienden volgeden ons op een afstand. Vervolgens mochten we de bootjes op de kar
laden en volgde er een rit door heel Leopoldsburg in de willy jeep, dit was echter vrij koud maar
een echte scouts heeft niet koud maar gewoon wat frisjes.
Terug op de basis aangekomen werd er bij kampvuur nog wat liedjes gezongen en een lekkere
soldaat gedronken, daarna zochten we allen onze slaapzak op om de nacht in te gaan.
De Volgende morgen was het vroeg voor iedereen. We gingen de streek verkennen met het
terreinvoertuig! Geweldig was het!! Hierna werd de dienstopdracht volbracht om het een echte
raid te maken. We ruimde het gebedsplaatsje op en puzzelde het bos, onze goede daad was een
feit!
Hierna eindigde helaas het weekend voor ons. De scouts begint om 2 uur dus we moesten
terugkeren. We misten het napraten tussen pot en pint, jammer maar voldaan door een
onvergetelijk weekend keerden we terug naar Mechelen om onze leden zulke ervaringen die we
zelf meemaakten ook te geven.
Het is een herinnering voor het leven en we hebben ons reuze geamuseerd. Nu nog komen de
verhalen naar boven bij kampvuurverhalen!
Saki, Steltral, Steenbok, Dolfijn
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Uit de oude doos
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Kampherinneringen
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Boodschap van algemeen nut!
Bij het begin van elk nieuw scoutsjaar worden de
lidkaarten uitgedeeld, deze zorgen ervoor dat u
kind verzekerd is en is ingeschreven maar het
brengt ook een extra voordeel met zich mee,
namelijk korting!
Laat deze lidkaart zeker zien in volgende
winkels:
AS ADVENTURE
SON
DE BANIER
HOPPER

Dat zorgt voor 5 à 10% korting.
Stevige linker,
de leiding
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Parsival is op zoek
Beste ouders,
Naar slaapzakken! Heb je er nog thuis een
liggen en gebruik je deze niet meer, 1 adres:
scouts Parsival!
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Parsival verkoopt
Een aantal jaren geleden heeft Parsival
scoutstassen laten maken, mooie rode en blauwe
met het Parsivallogo er op!
Wil je er zo eentje, spreek de leiding dan zeker
aan! Het is slechts 5 euro per tas.
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