VOORWOORD VAN HET PK-TEAM

Zomer! Zomer? Een nat, zwoel seizoen tikt af. Ach wat, daar in het groen,
werden onder tentzeilen en tussen sjorbalken weer straffe verhalen beleefd;
werd getuimeld in het leven en werden bij smeulende vuren stil geheimen
gedeeld. Even komt het spel ter plaatse tot rust, om snel terug uit de
startblokken te schieten. Tijd voor scouts en gidsen om zich op te maken voor
een nieuwe episode van hun jeugdbeweging.
Dit scoutsjaar zal voor iedereen een speciaal jaar worden. Na de brand in onze
lokalen vorig jaar, is ons lokaal op een andere locatie en stellen we het met
heel wat minder materiaal. Toch blijven we niet bij de pakken zitten en zorgen
we met heel de leidingsploeg voor het beste voor onze leden. Buiten dit is het
nog een heel speciaal jaar voor Parsival.

We bestaan dit jaar maar liefst 40 jaar !
N.a.v de brand in onze lokalen en ons 40 jaar bestaan, organiseren we samen
met veel ouders, oud-scouts en sympathisanten een heuse benefiet. Via deze
weg willen we alle personen die er mee aan helpen om de benefiet tot stand te
brengen héél erg hard bedanken. Zonder hun hulp zou ons dit nooit lukken.

Dankuwel!
Samen maken we er weer een onvergetelijk jaar van met veel gelach en
boordevol leuke activiteiten!

Met veel aandacht voor het nieuwe jaarthema.

GEWOON DOEN ,

want … wie 'niets' doet, kan ook 'niets goeds' doen!

Het nieuwe PK-Team,
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Belangrijk

19 oktober 2012: dag van de jeugdbeweging

31oktober 2012 Oktoberfest VT’s

NIEUW LOKAAL IN DE PEUTERSWEG
AAN‘WALTER VAN GASTEL’
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BENEFIET
12-13-14 oktober
Vrijdag 12 oktober 2012
Zondag 14 oktober 2012

20u: Quiz €15 per ploeg

7u30 – 12u: ontbijt
Zaterdag 13 oktober 2012

€8 / €10 voor een ontbijt

14u: Kindertheater
9u: Mountainbiketocht

Smos & Co €5

13u30: Zumba-initiatie

15u: Volksdans
+ demonstratie vendelen

14u30: Highlandgames

16u: fotoshow kamp

+ kinderclown

Vanaf 13.30u: doorlopend :

Optredens in de namiddag:

wandelzoektocht
+ springkastelen

Jazz optreden: Frank Vaganee
MOOSE
Leeziegreen

Vanaf 18u live optredens:
€3 vvk / €5 kassa

19u30u: Bart Cannaerts

TUESDAYAFTER8
RAMBLINGBOYS OF PLEASURE
FRITUUR PAULA

Doorlopend: randanimatie

Inschrijven via
www.parsival.be/benefiet

+ aansluitende benefietfuif
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Inschrijvingsstrookjes Benefietweekend Parsival
Als je je wil inschrijven voor één van volgende activiteiten, gelieve dan het
inschrijvingsstrookje in te vullen en terug te bezorgen aan de leiding van Parsival of
in de brievenbus te steken bij Kauw, Schorsemolenstraat 87, 2860 Sint-KatelijneWaver.
Inschrijven kan ook via www.parsival.be/benefiet of benefiet@parsival.be

Quiz – vrijdag 12 oktober – 20u
* max. 6 personen/groep
* 15 euro/groep

Naam + voornaam:
Groepsnaam:
Emailadres / tel.nummer:

Kindertheater – Zaterdag 13 oktober – 14u
*5 euro/per persoon

Naam + voornaam:
Aantal personen:
Emailadres / tel.nummer:

Mountainbiketocht – Zondag 14 oktober – vanaf 08u30 tot 12u
* kindertocht 15km onder begeleiding - start om 09u30 – 2 euro/pp
* tocht van 35 of 45km – 3 euro/pp

Naam + voornaam:
Aantal volwassenen:
Aantal kinderen:
Emailadres / tel.nummer:

Highlandgames – Zondag 14 oktober – 14u30
* max. 8 personen/groep
* gratis

Naam + voornaam:
Groepsnaam:
Emailadres / tel.nummer:
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Benefiet-ONTBIJT zondag 14 oktober
Tijdens ons groot benefietweekend kan je op zondag 14 oktober komen

ontbijten. Je vindt ons in de grote tent op het grasveld voor de
Dijksteinschool. (maanhoeveweg 33, Sint-Katelijne-Waver). Je loopt er langs
als je gaat stemmen.
Voor 10 €, (kinderen tot en met 12 jaar betalen 8 €, tot 2 jaar is het gratis) heb je:
 Fruitsap

 Dranken

 Spek met eieren

 Fruit

 2 pistolets /sandwich (kinderen 1)

 Ontbijtgranen

 Koffiekoek

 ….

Voor de liefhebbers die graag starten met bubbels, daar is ook voor gezorgd.
 (niet in de prijs begrepen)

Inschrijven en betalen kan je op 2 manieren:
Via de website van Parsival
www.parsival.be/benefiet en klikken op ontbijt
Je betaalt het gepaste bedrag op reknr 979-9535160-65 voor 5 oktober (VVKSM Parsival) met
vermelding van naam, het aantal volwassenen en kinderen.

Via dit strookje
Je kan dit afgeven aan iemand van de leiding of op één van de volgende adressen:


Mark Van den Broeck, Akelei 72, 2860 Sint-Katelijne-Waver



Sien Van Dievel (Kauw), Schorsemolenstraat 87, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Je stopt het gepaste bedrag mee in de enveloppe of je betaalt voor 5 oktober via overschrijving op
reknr 979-9535160-65 met vermelding van naam, het aantal volwassenen en kinderen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ontbijt – Zondag 14 oktober
Naam:
*Ik zal er zijn om:

 07u30

 09u

 10u30

Aantal volwassenen:

…….

X 10 euro

= ………. euro

Aantal kinderen:

…….

X

= ………. euro

*Ik betaal:

8 euro
 cash

………. euro (totaal)

Emailadres / tel.nummer:
*voorkeur uur aanduiden

7

 per overschrijving
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Wie is de leiding??
Ik ben …
Ik ben 22 jaar oud en dit is mijn 5de jaar als leiding.
Ik heb 1 zus Springbok en 1 broer Lampongaap.
Mijn lievelingseten is spaghetti.
Ik werk in UZ Brussel op de sociale dienst.
Mijn lievelingsliedje is “Hakuna Matata”
Thuis heb ik 1 blaffende God.
Ik ben ...
Ik ben 20 jaar oud en dit is mijn 3de jaar als leiding.
Ik heb 1 broer Kongoni.
Mijn lievelingseten is alles!
Ik studeer elektro mechanica.
Mijn lievelingsliedje is “Nog een paar hete zomers” van
Spring.
Thuis heb ik veel blubbers.
Ik ben ...
Ik ben 18 jaar oud en dit is mijn 2de jaar als leiding.
Ik heb 1 zus Konijn en 1 broer Pieter.
Mijn lievelingseten is lijst met flietjes.
Ik studeer industrieel ingenieur.
Mijn lievelingsliedje is “De samsonrock”.
Thuis heb ik 1 zot konijn, 2 tamme konijnen en een
oranje vis.
Ik ben ...
Ik ben 18 jaar oud en dit is mijn 1ste jaar als leiding.
Ik heb 1 zus Fennek.
Mijn lievelingseten is ketchupchips.
Ik studeer biomedische laboratoriumtechnologie.
Mijn lievelingsliedje is “Storm op zee” van Samson en
Gert.
Thuis heb ik 1 smartiepoes en 1 monster.
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Dag liefste, kleine, grote, speelse kapoenen! Hier de brief met wat we de volgende zondagen
allemaal gaan uitspoken op de scouts. Hang deze brief ergens goed in het zicht zodat je zeker
geen vergadering mist.
Zondag 30 september: 14u-17u
Bos – groen – camouflage – takken – gras – plezier – wandelen – verstoppen – kampen –
leger.
We spreken af aan het lokaal in de Peutersweg.
Zondag 7 oktober: 14u-17u
Is het naar rechts? Of is het naar links? Vandaag hangen we de speurneus uit en gaan we op
zoek naar de slechte tovenaar! Hopelijk lukt het ons om hem te vinden..
We spreken af aan het lokaal in de Peutersweg.
Vrijdag 12 – zaterdag 13 en zondag 14 oktober: Opendeur/benefietweekend
Dit weekend houden we ons jaarlijks opendeurweekend. Laat aan heel je familie weten dat
ze dit weekend moeten vrijhouden, want er zal van alles te beleven zijn! Zie brief.
Zondag 20 oktober: 14u-17u
De leiding heeft verschillende leuke spelletjes voor jullie!
We spreken af aan het lokaal in de Peutersweg.
Vrijdagavond 26 – zaterdagavond 27 oktober: WEEKEND
Het eerste kapoenenweekend: ons samen goed amuseren en dit 24uur lang!
Een brief volgt nog.
Zondag 4 november: 14u-17u
Kom allemaal verkleed als clown, acrobaat of circusdirecteur, want vandaag staat de hele
namiddag in teken van circus! Gekke bekken trekken, moppen vertellen, kunstjes doen,....
We spreken af aan het lokaal in de Peutersweg.
Zondag 11 november: 14u-17u
Kampen maken en alle wapens neerleggen. Ravotten in de bossen.
We spreken af aan het lokaal in de Peutersweg.
Als je een keer niet kan komen, gelieve ons dan zeker te verwittigen, liefst 24u op voorhand.
Stevige linker,
De kapoenenleiding
Kauw: 0494/70.80.16
Kameel: 0475/43.70.66
Marmot: 0478/04.50.92
Sitta: 0476/65.19.09.

kapoenenleiding@parsival.be
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Op een bewolkte lentedag rond een uur of zeven s’morgens liepen er vijf
wezens op het strand. Ze noemden elkaar met ‘namen’. Niemand van
deze wezens had de naam Sven, Nele, Sybren, Niels of Shari. Het meisje
dat met een tennisracket en een tennisbal aan het knoeien was, kreeg de
naam Sint-bernard opgespeld, de jongen die de kaart van de wandelroute
op het strand had ontworpen (blijkbaar heeft die persoon dit geleerd aan
KU Leuven in de richting geografie) ondertekende zijn kaart met
Tragopaan. Een jongen , argali, die met moeite zijn laptop met een
scherm van twee diameter achter hem met meesleuren was aan het
sleuren. Tenslotte waren er nog twee personen die helemaal vanachter
liepen op het strand. De ene was een antilope beter verstaanbaar onder
de naam kongoni. Terug aankomen bij de voorste gelederen vloog er een
meisje door middel van een driedubbele achterwaartse salto vanaf de rug
van de antilope. Deze turnster die buiten turnen nog allerlei andere
sporten beoefent aan het sportkot in Leuven draagt de sportnaam
anhinga. Deze ochtendmensen verveelde zich natuurlijk zot op het strand.
Er was niks te beleven in de wijde omgeving. Ze hadden graag wat kindjes
gezien om te kunnen plagen, opdrachten te geven, te straffen,… maar
niemand te zien. Zo teleurgesteld waren ze nog nooit geweest. Uit
verdriet nam kongoni drank uit zijn roze koffer, begon een vislijn te maken
en te hopen dat er een visje goesting had om te beten. Was het hem
gelukt om vissen te vangen? Hiervoor verwijs ik u graag door naar deel
twee van dit verhaal. Sint-bernard opende een hotel en ging zich vooral
focussen op de voeding en het dieet van de gasten. Deze gasten
ontbraken natuurlijk aan niks. Maar zij zelf miste nog steeds iets, ze
voelde zich nog steeds eenzaam. Wanneer de visser het vissen had
opgeven ging hem een kijkje nemen bij Argali. Deze was bezig om zijn
gezin (zijn laptop) uit te breiden en had al twee kindjes (kleinere laptops)
in elkaar geknutseld. Voor de vrouwelijke laptop had hem een
elektronisch probleem wat voor Kongoni kinderspel was. Na dit klein
obstakel bestond het gezin laptop uit een vaderlaptop, een moederlaptop
een zoon- en dochter laptop. Maar ja, al deze activiteiten hielpen niet. Ze
misten nog steeds iets of iemand…
Op klokslag 12uur s middags
begonnen hun hoofden zeer te doen, het voelden aan als een elektrische
schok of was het gewoon een elektrische schok? Alleszins wisten ze om
13

klokslag 12uur nieuwe informatie omtrent hun probleem. Sommige van
hun hadden dit probleem al meerdere keren beleefd voor andere was het
hun eerste keer. Het mirakel was zelfs dat ze er een specifiek aantal op
konden plaatsen. Voor Anhinga was het de tweede keer dat ze met dit
probleem werd geconfronteerd. Voor Kongoni en Tragopaan was het zelfs
nog erger, deze hadden er al drie keer last mee gehad. De andere twee
hadden ondervonden het probleem voor de eerste keer. Maar de tijd liep
nog steeds door en meer informatie kregen deze vijf wezens niet. Uit
hulpeloosheid vielen ze allemaal arm in arm in slaap. Ze droomden lang
en gelukkig.
Enkele woorden verschijnen ondertussen aan de hemel.
Kindjes
Leuk

zondagen
Scouts

Vergaderingen

Welpen
Weekenden

Wanneer ze bruusk wakker werden hadden ze op één of andere
manier,voor de reden verwijs ik u door naar deel 3 van dit verhaal, een
andere naam gekregen. Argali kreeg de naam Baloe, Sint-bernard de
naam Ka, Tragopaan de naam Bagheera en Kongoni de naam Rama.
Gelukkig konden we nog tellen en merkten we op dat er maar vier van de
vijf personen een andere naam hadden ontvangen. Wat later over
Anhinga te weten is gekomen , is dat ze niet enkel de naam Haitti kreeg
maar ook nog is takleidster was. Wat onder takleidster werd bedoeld zijn
we echter (nog) niet te weten gekomen.
Wat er vervolgens met deze wezens gebeurde komt u nog te weten.
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PROGRAMMA
Zondag 16 september
Uur: 14.00 - 17.00
Omschrijving: Openingsvergadering: wil je weten; bij welke kindjes je het
volgend jaar mag amuseren bij welke leiding je volgend jaar nog meer mag
amuseren dan ben je van harte welkom op onze openingsvergadering
Meebrengen: /

Zondag 23 september
Uur: 14.00 - 17.00
Omschrijving: Aapjes hangen in een boom en eten een banaan
Meebrengen: /

Zondag 30 september
Uur: 14.00 - 17.00
Omschrijving: We komen aan een bos. We geraken er niet onder, we geraken
er niet over, dus gaan we er door.
Meebrengen: /

Zondag 7 oktober
Uur: 14.00 - 17.00
Omschrijving: Knippen of plakken of toch liever een beetje zingen?
Meebrengen: /

Zondag 14 oktober
Uur: 14.00 - 17.00
Omschrijving: Geen kermis, maar opendeurdag van de scouts!
Meebrengen: /
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De wolvenleiding!
Wie zijn ze? Wat doen ze?
Volhardende
18
Scouts & platen verzamelen
wortelstoemp
Mechelen
kat
Mustang

Grillige
18
Muziek en scouts
Durum
Bonheiden
Potto
Potto

We vroegen hen:
Wat is jou adjectief?
Hoe is jou jonge leeftijd?
Wat zijn jou hobby’s?
Wat eet je graag?
Waar woon je?
Wat is jou lievelingsdier?
Wat is jou totem?

Wispelturige
21
Dans, volleybal, zwemmen, scouts
Picklechips
OLV Waver
Olifant
Sifaka

Zelfredzame
22
Kazou, scouts, toneel spelen, snowboarden
frietjes
Putte
Tijger
Otter
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De wolven!
Wat gaan ze doen? Wat gaan ze beleven?
Zondag 23/09 – smurfenstratego
14u tot 17u

Zondag 30/09 – woudloperskeuken
14u tot 17u
Meebrengen: appel, ei, suiker, gamel, bestek, andere lekkerheden om klaar te maken, krant

Zondag 7 oktober – sportival
11u – 16u30
De wolven worden verwacht aan het Blosodomein Hofstade op de Tervuursesteenweg.
Meebrengen: 5 euro, bokes, drinken, zwemgerief

Weekend 12, 13 en 14 oktober : Benefietweekend.
Zondag 21 oktober – gekaptevergadering
14u tot 17u
We doen vandaag gewoon maar toch anders! Pleinspelen aan het lokaal maar op een anders valide
manier.

Weekend 26, 27, 28 oktober – wolvenweekend 1
Meer info volgt nog.

Zondag 4 november – fakkels en meer van dat
14u tot 17u
Meebrengen: oude kaarsen, oude doeken, stokken

Zondag 11 november – legervergadering
13u30 tot 16u30
We spreken af aan de ingang van de kruidtuin op de Zandpoortvest. We komen allemaal verkleed in het
legerthema.
Meebrengen: fietspomp die stuk mag.

Zondag 18 november – dikke mensenvergadering
14u tot 17u
Kom allemaal heel dik en warm verkleed.

Zondag 25 november – Mosselen
14u tot 17u
We spreken af aan de goede herder voor een heus mosselspel.
Als je een vergadering niet kan komen, laat dit dan 24 uur te voren weten aan de wolvenleiding.
Een stevige linker,
wolvenleiding@parisval.be
Otter: 0473 22 99 24
Sifaka: 0474 62 80 18

Potto: 0473 86 78 59
Mustang: 0499 24 96 01
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Dit is de nieuwe jojoleiding:
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Allerliefste jojo’s!
We vliegen er weer in, hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als jullie leiding! We hebben
verschillende dingen voor jullie in petto, kijk maar:
Zondag 23 september: 14u-17u
Laat eens zien hoe slim, sterk, knap, lenig, super jullie zijn. Doe je dat niet dan wint de leiding.
Zondag 30 september: 13u-17u
We halen meteen onze kookkunsten boven, meer bepaald voor woudloperskeuken. Wat jullie
meebrengen is vrijblijvend maar we geven jullie enkele tips:
-appel
-eieren
-gamel en bestek
-flesje water
-suiker, zout, andere kruiden
-…
Dit steek je best in een klein rugzakje samen met jullie kookkunsten.
Kom ook allemaal met de fiets!
Zondag 7 oktober: 14u-17u
Wie is het snelste? Wie verplaatst zich het beste op wieltjes voort? Neem allemaal iets origineels
mee op wieltjes want er staat een heuse race op jullie te wachten.
12-13-14 oktober
We verwachten jullie op ons benefietweekend, meer info volgt nog.
Zondag 21 oktober: 14u-17u
Vuil bosspel! Bereid jullie maar voor op het ergste.
26-27-28 oktober
Dit weekend gaan we waarschijnlijk op laatstejaars weekend. Dit kan nog veranderen maar hou deze
datum al maar vrij.

Al de vergaderingen gaan deze periode door in de Peutersweg. Kom altijd in perfect uniform tenzij
het anders vermeld wordt. Graag hebben we ook dat jullie verwittigen als jullie niet kunnen komen,
dit liefst 24u op voorhand. Dit kan door ons te contacteren via onderstaande nummers of door te
mailen naar jojoleiding@parsival.be. Het is ook altijd handig als jullie regelmatig de site checken want
deze is het gemakkelijkste up to date te houden.
Steppelemming
Agame
Arasari

0476488857
0473555803
0477767807

Penseelaap
Tagoean

21

0472892885
0475218295

Kampvuuract jojo’s 2012 - 2013

zie ons hier staan
wat een coole groep
met veel lawaai
en veel geroep

't eten is
een grote flop
zelfs een zwijn
eet da ni op

refrein
refrein
bij 't zien van zulke jojo's
maakt u ja u maar geen verdriet
10 dagen in moyenne en gij , ja gij
verveeld u niet

ze maken nooit
een deftig vuur
het koken duurt
wel een dik uur

refrein
refrein
ze lopen goed
echt nooit verkeerd
tenzij nen homo
de post wegneemt

de tafel trekt
op geene kloot
het valt al om
na éne stoot

refrein

refrein

( gebeurd op 2-daagse)
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PROGRAMMA VT’S
Zondag 30 september 13.00-17.00
Komen eten
Meebrengen: fiets
Zondag 7 oktober 10.00-18.00
Aan de conditie werken
Meebrengen: €5, Fiets, bokes
Woensdag 10 oktober 19.00 – 21.00
Werkvergadering ODD
Donderdag 11 oktober 19.00 – 21.00
Werkvergadering ODD
12-13-14 oktober
ODD
Meer info volgt nog
Maandag 15 oktober 19.00 – 21.00
Werkvergadering ODD
Dinsdag 16 oktober 19.00 -21.00
Werkvergadering ODD
Zondag 21 oktober 14.00 -17.00
Legertje spelen
Meebrengen: Labo-jas, (leger)helm, veiligheidsbril
26-27-28 oktober
Weekend 1
Meebrengen: zie brief
BELANGRIJK: PAPIER GEMEENTE info bij leiding
31 oktober 14.00-….
Oktoberfest
Meer info bij leiding
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Kampvuuract VT’s 2011 – 2012
Er was eens…
Een Kameleon, een Kauw en een Dolfijn. Samen lette zij op 6 hele brave VT’s.
Ze waren een liefdevolle en gelukkige familie die vele leuke dingen deden
samen.
Bloed zweet en tranen kostte het om de familieuitstap te kunnen betalen maar
na hard werken en zwoegen reden we samen met onze huisdieren Calimero
SPPASM en KKD naar Kroatië. Heel toevallig kwamen we daar Drop en Hongo
tegen die met veel liefde onze maaltijden wilden bereiden. Le restaurant
vonden we net iets beter dan de Hop en Drongo maten maar een bistro vonden
we ook wel fijn.
Dolfi zijn liefde voor Kauw groeifde met de minuut, deed Kurtje 200 working
outs, dan ging Dolfi voor 3 meer. Kwam de Leon ook maar iets te dicht bij dan
hoorden we vaak : “Hier zijn men duiven, schiet er maar onder!”
Rijbewijs of niet, driften deden we daar toch. “Drive normal, no drifitng, it’s not
funny”. Ook kwamen we te weten dat Romance van Lady Gaga geen Rambo
song is, ookal vond de enige echte Rambo van wel.
Veel zonnecrème, zout in de ogen, chica’s, klierkoorts en een wielklem later
vertrok de familie terug naar huis en maakte zich klaar voor de volgende
uitstap die niet startte zoals we verwachtte. Dolfijn liet ons in de steek en 1 van
onze familieleden kon dit niet aan en bleef daarom thuis. Vele tranen vloeide
voorbij maar gelukkig waren Kauw en Kameleon er nog.
Na 1003 km te wandelen op de 4-daagse kwamen we aan aan de GREINS. Waar
77% van de VT’s mottig werd in het vliegtuig. Enkele waggelende kilometers
later begaf 60% van de wandelaars het (de vrouwen). Gelukkig gingen de
gevaarlijke 15km naar Bouillon zeer snel, het leek wel alsof we reden.
Maar dit alles buiten beschouwing gelaten, liefste leiding, bedankt voor dit
toffe jaar.
En als Dolfi vanavond nog een verhaaltje komt voorlezen dan leven we allemaal
nog lang en gelukkig.

GRACIAS !
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Fotopagina
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Wij zoeken

Voor onze benefiet zijn wij op zoek naar sponsors.
Werkt u op een bedrijf waar ze mooie prijzen voor onze kwis
zouden kunnen sponsoren? Of werkt uw partner misschien in
de voedingsindustrie en kan hij/zij daar sponsoring vragen voor
ons ontbijt? Geef ons dan zeker een seintje!
Indien u of uw bedrijf ons liever financieel wenst te sponsoren,
kan u best een mailtje sturen naar benefiet@parsival.be
Wij bezorgen u dan het juiste rekeningnummer aangevraagd bij
de organisatie Scouts&Gidsen Vlaanderen en zorgen ook voor
het afleveren van de fiscale attesten inzake deze sponsering.
Jullie kunnen ons natuurlijk ook steunen door te komen op
12,13 en/of 14 oktober. Bekijk het hele programma op onze
site: www.parsival.be/benefiet . Let op, voor een aantal
activiteiten moet je op voorhand inschrijven.

Alvast bedankt!
Werkgroep benefiet
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WIJ ZIJN KLAAR
VOOR HET NIEUWE SCOUTSJAAR!

HET 40

STE

SCOUTSJAAR !!!

