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VOORWOORD
Na een zeer mooi kamp hebben we enkele weekjes tijd gehad om die leuke
avonturen te laten bezinken. Nu is het weer zover, het nieuwe scoutsjaar is van
start. Scouts en gidsen pakt uit met een geweldig jaarthema: “spelen bovenal
overal” en wees er maar zeker van dat we dit ook zullen doen!
Het jaar nam een super start. Op 15 september stonden
jullie allen weer vol enthousiasme voor de scoutspoort.
En niet zomaar een poort, maar de poort in de Berkelei,
ons vertrouwde stekje. Tijdens het voorbije jaar dat we
iedere zondag afspraken aan de hangaar hebben we
natuurlijk niet stilgezeten. We staken de handen uit de
mouwen en het resultaat mag er zeker en vast zijn. Nog
enkele lekjes verf tegen de muren en het lokaal is weer
zo goed als nieuw. Bye Bye hangaar en welkom terug
Berkelei nr 36!
Een nieuw jaar betekent ook nieuwe gezichtjes bij de
leden, nieuwe leidingsploegen, nieuwe spelletjes,
nieuwe ervaringen en zoveel meer nieuwe dingen. Een
leidingsploeg van 21 man zal weer alle troeven uit de kast halen om jullie een
onvergetelijk jaar te bezorgen. Spelen, amuseren, klimmen, lachen, wandelen,…
met andere woorden: Spelen bovenal overal!
Laten we zeker het nieuwe Pk-team niet vergeten. Via dit krantje, het
Parsivalkrantje, houden wij jullie op de hoogte van alle activiteiten die er te doen
zijn op onze scouts en geven wij jullie enkele leuke extraatjes mee.
Heel veel leesplezier
Het Pk-team
Tragopaan, Mustang, Sifaka en Tagoean
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DATABANK

Inschrijvingen
Quiz+ zeepkistenrace
Zie website: www.parsival.be

* papierslag: 9 november

*Lichtstoet: 26 december
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Kapoenen
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Programma
Zondag 22 september
Kaatje van Ketnet is vermist en wij
gaan haar terug vinden !

Zondag 20 oktober
We gaan het bos onveilig maken!
Kom verkleed als een échte soldaat

14u tot 17u @lokaal

14u tot 17u @lokaal

Zondag 29 september
Wie is het. Kent iedereen elkaar al ?

Zondag 27 oktober
Reisje rond de wereld.

14u tot 17u @lokaal

14u tot 17u @lokaal

Zondag 6 oktober
Handige Harry. We gaan testen hoe
handig jullie zijn

Zondag 3 november
Wie kan het beste kamp bouwen ?
14u tot 17u @lokaal

14u tot 17u @lokaal
Zondag 13 oktober
OPENDEURDAAAAG !
14u tot 16u

Zaterdag 9 – zondag 10 november
Viernetwintig uur vergadering
Meer info volgt nog !

7

Verbindt de juiste ballonnen met de leiding
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Wist-je-datjes van onze eerste zondagen als kapoen:
Wist je dat:
 we de eerste vergadering met 22 nieuwe kapoenen waren
 ze een voor een de overgang geweldig deden
 het moeilijkste de bewegende wip was
 sommige kapoenen hiervoor enkele angsten hebben doorstaan en
overwonnen
 we in totaal met 37 kapoenen en 4 leiding waren zondag de 15e
 de vier nieuwe kapoenenleiding het volledig zin zitten
 en heel veel zin hebben
 we een zelfredzame otter hebben
 een standvastige sitta
 een handige kangoeroe
 en een tevreden argali
 de kapoenen kei goed de formatie deden
 de beurt afwachten soms moeilijk was
 we een vogeltje hadden gevangen en dit ons Anna was
 de 2e jaars heel goed het voorbeeld gaven
 we leuken namen hebben onder de kapoenen
 onze 1e sleep-over met de kapoenen al gepland staat
 dit onze 24-uur is met de kapoenen en leiding
 en dit zaterdag 9 en 10 november is !
 We vandaag kaatje en kamiel hebben geholpen!
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Welpen
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Programma WELPEN
Zondag 6 oktober: Het grote koeienspel
Vandaag spelen we het grote koeienspel. Afspraak van 14-17u aan het lokaal.

Zondag 13 oktober: Opendeurdag
Dit weekend zetten wij onze deuren open! Neem je mama, papa, broer, zussen, oma’s, opa’s,
honden, katten, konijnen, hamsters,.. zeker eens mee en kom een kijkje nemen in onze lokalen!
Zondag hebben we vergadering van 14u tot 16u! Dan kunnen de welpen zich uitleven.

Zondag 20 oktober: Kolonisten
Vandaag gaan we handelen en bouwen. Afspraak om 14u aan het lokaal.
meebrengen: verkooppraatjes
Weekend van 25,26&27 oktober: Weekend
Hou dit weekend allemaal vrij, want we gaan met alle welpen op weekend.
Meer info volgt nog!!!
Zondag 3 November: We spelen een spel vandaag!!
Is het iemand met een grote neus… iemand met een pet…
of iemand met rood haar…?
Afspraak van 14-17u aan het lokaal

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 op heel laatste moment nog iets tussen komen laat het ons dan telefonisch weten!
Akela (Steppelemming): 0476/48.88.57
Kaa (Sint-Bernard): 0477/80.35.71
Baloe (Kameel): 0475/43.70.66
Bagheera (Pinguïn): 0496/34.26.43

Een stevige linker,
De welpenleiding
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Kampvuurliedje welpen
We zijn op kamp in Gouvy

we werden gecommandeerd

Het is hier super tof

door de leiding op de legerdag

De welpen zijn blij

op het einde van de dag

De leiding ook.

Belande er een bom.

(refrein)

(refrein)

Refrein:

Het was bezoekdag

Morgen gaan we naar huis
En dat willen we niet!

alle mama’s en papa’s
We kregen heel veel snoepjes
Ons buikje zat vol voor de
3 volgende dagen.

We kregen heel veel snoepjes

(refrein)

Met Joren zijn verjaardag
De snoepjes waren super lekker!

De dag is aangekomen
Met heel veel vuurwerk

(refrein)

hier en een heel groot
Kampvuur daar!!

Het was omgekeerde dag

(refrein 3x)

Alles was omgekeerd we
Gingen van avond naar morgend.
(refrein)

Het was vuile dag
We werden heel vuil.
(refrein)
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Wolven
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PROGRAMMA WOLVEN
Lees hier wat voor leuks we de komende weken allemaal gaan doen!
Zondag 29/09 – woudloperskeuken
Meebrengen : appel, ei, suiker, andere lekkerheden om klaar te maken, gammel, bestek, krant
Vandaag laten we onze kookkunsten zien! Kom verkleed als kok!
14u -17u @ lokaal
Zondag 6 oktober – Slim, slimmer, slimst
Of dom, dommer, domst? Wie is de slimste onder ons? We komen er vandaag achter!
14u -17u @ lokaal
Weekend 11, 12, 13 oktober - opendeurweekend
In deze PK staat nog meer info over het opendeurweekend. De wolven hebben zondag
vergadering van 14 tot 16 uur @ lokaal!
Zondag 20 oktober – bouwen maar!
Bob de bouwer, kunnen wij het maken? Bob de bouwer, nou en of!
14u -17u @ lokaal
Zondag 27 oktober – anders dan anders
Vandaag doen we eens anders dan anders.
14-17u @ Lokaal
Zondag 3 november - Goude oude
14u -17u @ lokaal
Zondag 10 november- een echte scout
We gaan bewijzen dat we een echte scout zijn!
14u -17u @ lokaal
Zondag 17 november- Wie zoekt die vindt
Zoeken zoeken zoeken! Vinden vinden vinden!!
14u -17u @ lokaal
Zondag 24 november- mosselen
Dit weekend kunnen jullie lekkere mosselen komen eten!
De wolven hebben vergadering op zondag van 14 tot 17 uur @ goede herder
29, 30 november, 1 december- Weekend
Houd dit weekend zeker vrij, we gaan op weekend!
Verdere info volgt nog.
Een stevige linker
De wolvenleiding
Als je niet kan komen, mail dan naar wolvenleiding@parsival.be
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Wie zijn deze superhelden?
De wolvenleiding bestaat dit jaar uit een SUPER-team!
We zullen al onze superkrachten bundelen zodat jullie een superjaar tegemoet
gaan. Elke vergadering zal supertof zijn en je zal vele superverhalen kunnen
vertellen.
Om jullie superleiding een beetje beter te leren kennen zijn hier enkele
superweetjes over ons:
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Supernaam: Volhardende Mustang
Superkrachten: laserogen, vliegen, ongelooflijke krachtig,
wolven flink laten zijn.
Superleeftijd: Al 19 jaar bestrijd ik het kwade uit de wereld
Naam van je superknuffel: Super Bello en super Poppop zijn
mijn grootste fans
Aantal superbroers/ superzussen: 1 broer, of die zo super is
weet ik niet.
Superschool/ superwerk: Aan de Universiteit van
Antwerpen leren ze mij nog vele andere superkrachten.
Favoriete superheldenvoeding: Spaghetti van de
supermama

Supernaam: Zelfstandige Vink
Superkrachten: super sterk, super snel,
gewoon super dus 
Superleeftijd: Al 22 jaar ben ik hier op aarde
en heb met mijn superkrachten de
scoutskindjes al goed geholpen
Naam van je superknuffel: Ik ben de
superknuffel, toch als jullie lief zijn
Aantal superbroers/ superzussen: 1
superbroer en 1 superzus, maar nog lang niet
zo super als de wolvenleiding
superschool/ superwerk: algemene
tuinwerken bij de mensen die mij nodig
hebben
Favoriete supereten: Super frietjes met steak,
daar word je sterk en super van
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Supernaam: Bereidwillige Bever
Superkrachten: Alles breken wat ik aanraak,
vuursturen, teleporteren
Superleeftijd: al 21 jaar beheers ik mijn
superkrachten
Naam van je superknuffel: Super Tijger, hij helpt
mij bij het bestrijden van het kwaad

Aantal superbroers/ superzussen: 1 superzus

superschool/ superwerk: Aan de Thomas More in
Geel leiden ze me op tot superheld ingenieur
Favoriete supereten: lasagne
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Grootkampvuur actje Wolven: EEN ZALIG KAMP

Één, één, één is één, één kamp in Baclain

Negen, negen, negen is negen

één zalig kamp en anders geen

Negen toffe mensen, koken wat we wensen
Acht keer iets vragen en toch blijven zagen
Zeven…

Twee, twee, twee is twee,
twee tenten zetten met al die piketten
één kamp in Baclain
één zalig kamp en anders geen

Tien, tien, tien is tien
Tien toffe dagen, ge moet er maar naar vragen
Negen
Acht…

Drie, drie, drie is drie
Drie coole leiding: Otter, Mustang en Sifaka
Twee tenten zetten met al die piketten
één kamp in Baclain
één zalig kamp en anders geen

Vier, vier, vier is vier
Vier klein madammen die hun haren kammen
Drie coole leiding: Otter, Mustang en Sifaka
Twee ….

Vijf, vijf, vijf is vijf
Vijf domme wolven ,die de weg niet volgen
Vier klein madammen die hun haren kammen
Drie…

Zes, zes, zes is zes
Zes in een patrouille, maar die me vier da zijn
de goei
Vijf domme wolven, die de weg niet volgen
Vier…

Zeven, zeven, zeven is zeven
Zeven kleine vuren, mochten blijven duren
Zes is een patrouille, maar die me vier da zijn
de goei
Vijf…

Acht, acht, acht is acht
Acht keer iets vragen en toch blijven zagen
Zeven kleine vuren, mochten blijven duren
Zes…
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Jojo’s
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Hartelijk dank om te komen!
Geschonken door:
Adres:

Jojoleiding Parsival
Scouts lokaal
Een activiteit waarmee je de handen uit de mouwen
Geschonken bedrag:
moet steken
Datum:

29 september 2u -5u

Hartelijk dank om te komen!
Geschonken door:
Adres:

Jojoleiding Parsival
De Kluis Sint-Joris- Weert
Een weekend enkel voor de Laatstejaars, de eerstejaars
Geschonken bedrag:
mogen / moeten thuis hun schoolwerk maken
Meer info komt via brief/ site
Datum:
5 okt. 19u tot 7 okt. 14u
Hartelijk dank om te komen!
Geschonken door:
Adres:

Laatstejaars van de jojo’s
Scouts lokaal
Een verassing gemaakt, voorbereid, … door onze
Geschonken bedrag:
allerliefste laatstejaars jojo’s
Datum:

20 oktober 2u -5u
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Hartelijk dank om te komen!
Geschonken door:
Adres:

Jojoleiding Parsival
Scouts lokaal
Een activiteit waarmee je moet lopen, spelen,… alleen,
Geschonken bedrag:
per twee, in team,…
Datum:

29 september 2u -5u

Check zeker altijd
de site voor het
laatste nieuws!!
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Givers
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Dag programma : Givers
You’ll never feel happy, until you
try…

Zondag 27 oktober
14.00-17.00 uur

SPORTIVAL
Vrijdag 1 tot zondag 3 november

Meenbrengen: 5euro en
bokes

Brief volgt nog

Eén tegen allen of allen tegen
één wie zal het zeggen

Zondag 22 september
14.00 – 17.00 uur
12-13 oktober
Zaterdag 9.00-23.00
Zondag 11.30 – 20.00 uur

ODD
Highland Games
 Verkleed als schot

Zondag 29 september

Weekend 1

Zondag 20 oktober

14.00 – 17.00 uur

14.00 – 17.00 uur

There’s a fight to be won, for
the love you find at home.

Zondag 6 oktober
9.30 – 17.00 uur

Voor wat meer duidelijkheid kan je altijd terecht op de site: www.parsival.be
Groetjes jullie giverleiding
Verdedigende kongoni
Onopvallende marmot
Vinnige anhinga
Nuchtere pelikaan

0477/28.23.39
0478/04.50.92
0473/26.38.79
0478/33.81.18
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GEHEIMEN VAN DE SITE
Activiteiten zoeken
Wilt u graag weten welke activiteit(en) er voor jou of voor jou kind zijn gepland
in de komende week(weken). De recente informatie hier omtrent vind u op de
site. De laatste wijzigingen zijn hier ook op terug te vinden. Hier een kleine
uitleg erover.
Op de hoofdpagina, www.parsival.be, vind u rechts boven steeds de
activiteiten van elke tak in de volgende week. Wilt u nu activiteiten voor andere
weken bekijken zijn hier twee mogelijkheden voor.
1) U kiest links, onder quick links, in het keuzescherm een tak naar keuze,
vervolgens zie u hier de komende activiteiten van deze tak. Wanneer er echter
bijvoorbeeld al een activiteit of weekend op de website is ingevuld voor de
maand november. (is vanaf ongeveer 1 maand van de huidige data). Vind u
deze niet terug in dit venster. Dit kunt u wel zien in mogelijkheid 2.
2) U drukt op naar zoekscherm in het menu rechtsboven op de hoofdpagina.
Hier kunt u de data aanpassen als ook de tak of meerdere takken selecteren.
Bijvoorbeeld u wilt de activiteiten tussen 3 oktober 2013 en 3 november 2013
weten voor de kapoenen en jojo's.

Dan krijgt u het volgende scherm als resultaat. Voor meer informatie omtrent
de activiteit klikt u vervolgens op de titel (is in het rood).
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UIT DE OUDE DOOS
Opdracht: zet de afgelopen 10 jaarkentekens in de juiste volgorde (van nieuw naar oud)

H. Tagoean
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Oplossing
Opdracht: zet de afgelopen 10 jaarkentekens in de juiste volgorde (van nieuw naar oud)
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OPENDEURWEEKEND
Houd het weekend van 11, 12 en 13 oktober maar allemaal vrij in de agenda
want dan vindt het opendeurweekend plaats. Er staan verschillende leuke
activiteiten op het programma zoals een quiz, een zeepkistenrace, leeziegreen,
bal marginal ,… Voor meer info of om je in te schrijven voor de quiz of de
zeepkistenrace, ga naar www.parsival.be en klik door op ‘opendeurdagen’.
Tot dan!
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SPELLETJES
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