PARSIVALKRANTJE 1

Voorwoord
Gegroet allemaal!
Dit jaar zijn we het scoutsjaar letterlijk ingedoken!
Zondag 21 september, 14 uur, te Berkelei. Het is druk aan de bekende
poort van scouts Parsival!
Leden en nieuwe leden staan te popelen om binnen te komen. De poort is
geopend: het enthousiasme stroomt de koer op!
Een jaar vol plezier, veel ravotten en spelen staat voor de deur!
Het is duidelijk: de leden zijn er klaar voor! Maar de leiding en de vt’s zijn
er ook méééér dan klaar voor.
In het Parsivalkrantje gaan we jullie het hele jaar op de hoogte houden
over onze vergaderingen, activiteiten, ons nieuw lokaal, … Ook zullen er
verslagen, spelletjes en vele andere interessante dingen in komen.
Het nieuwe thema van dit jaar is : TENT VOL TALENT

“In de tent vol talent
Is iedereen een echte held
In de tent vol talent
het is de scouts, die telt!!”
“Nooit vermoeid altijd gelach
Zelfs als het regent op een scoutsdag
Bij ons altijd het gekste eerst
Talent vind je in de scouts het meest”

Geniet met volle tuigen van het scoutsjaar!!
Een Stevige Linker,

Het PK-team,
Fennek, Simia, Bever & Sitta
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Databank

OPENDEURWEEKEND
10-12 OKTOBER
Inschrijvingen quiz en zeepkistenrace
Via: www.parsival.be

17 oktober: Dag van de jeugdbeweging

22-23 november
mosselweekend
Dropping
zondag 21 december
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Programma
28/09: Beestige beesten op de boerderij
Wat kunnen de dieren op de boerderij zoal?
14-17u @ lokaal
5/10: Samen staan we sterk
We gaan met zen allen vele opdrachten in vervulling brengen
14-17u @ lokaal

10-12/10 Opendeurweekend
Dit weekend is het ons opendeurweekend. Reclame vinden jullie verder in het Parsivalkrantje.
Zondag 12/10 van 14-16 uur is er nog een activiteit gepland voor de
leden. Afspreken aan het lokaal.
19/10: Spelen Spelen en nog meer spelen
We gaan spelen tot we erbij neervallen.
14-17u @ lokaal

26/10: Schip ahoi!
Vandaag zijn we echte piraten, Argh! Tot dan, scheepsluitjes
14-17u @ lokaal
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1-2/11: Het eerste kapoenenweekend.
Het eerste kapoenenweekend gaat door van 1 tot 2 november
in het lokaal.
Verdere informatie volgt nog via een brief.

9/11: Wie, wanneer, hoe, waar?
Vandaag gaan we speuren en de dader zoeken.
14-17u @ lokaal

16/11: Denken denken denken
Laat de grijze mayonaise maar werken. We zoeken de slimste kapoen!
14-17u@lokaal

Indien er nog vragen zijn, aarzel niet om ze te stellen. Wij zijn steeds bereikbaar via mail:
kapoenenleiding@parsival.be
Voor dringende vragen kan je ons ook steeds bellen:
Mustang: 0499249601
Kangoeroe: 0474286925
Hou ook steeds goed de site in het oog! www.parsival.be
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Wie is de kapoenenleiding?
Probeer de gaten in de tekst op te vullen. Onderaan staan de woorden waaruit je
kan kiezen. Veel succes ermee!!

Mijn totem is ........................................... . Ik ben .......... jaar oud. Ik begin aan mijn..... jaar leiding en
zit al........... jaar in de scouts. Ik studeer nog en begin aan mijn 3de jaar op de universiteit
van............. . Mijn lievelingseten is ........... en mijn favoriete drankje is.............. Wat ik helemaal niet
lust is.............. . Mijn favoriete hobby is.................. Mijn favoriete scoutsspelletje is........... . Dit laat
ik nooit thuis als ik op kamp ga: ....................................

Mijn totem is.................... . Ik ben ..... jaar oud en ik begin aan mijn ..... jaar leiding. Ik ben al lid
sinds................... dus ik zit al ....... jaar in de scouts. Ik studeer ............................... . Mijn lievelingseten is ............................ en mijn favoriete drankje is ............................... . Wat ik helemaal niet lust is
......................... . Buiten de scouts doe ik nog ................................ . Mijn favoriete scoutsspelletje is
........................................ . Dit laat ik nooit thuis als ik op kamp ga: .................................
Mogelijke antwoorden:
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- 20 – slaapzak - kangoeroe – kapoenen - spaghetti - 2de - kabeljauw - 14- Antwerpen – Industrieel Ingenieur - cola - basket - scouts – ice tea - witloof - 19 - pang - zaklamp – 13 – pizza – dikke
Bertha - mustang

Kleurplaat: Haal de potloden maar boven!
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Programma
Zondag 21 september: Openingsvergadering
Van 14.00 tot 17.00u
Aan het lokaal
Wie is die nieuwe leiding? En wie zijn die kindjes?
Zondag 28 september: Welpenspelen
Van 14.00 tot 17.00u
Aan het lokaal
Lopen, spelen, winnen en verliezen. Maar wie zal wat doen?
Zondag 05 oktober: Vergadering MET DE OUDERS
Van 14.00 tot 17.00u
Aan het lokaal
Vandaag mag je je mama en papa meepakken. Dan zien zij eens hoe leuk het is. Hierover is
ook een brief opgesteld.
Zondag 12 oktober: ODD
Van 14.00 tot 16.00u
Aan het lokaal
Pak maar iedereen mee die je kent, want het is opendeurdag. JEEEEEEJ!
Zie ook zeker dat vanaf vandaag je uniform ALTIJD perfect tip top in orde is!
Zaterdag ben je ook altijd welkom, maar is het niet verplicht. Het uniform moet dus niet.
Zondag 19 oktober: Hoger lager
Van 14.00 tot 17.00
Aan het lokaal
De verveling verslagen.
Vrijdag, zaterdag en zondag 24,25 &26 oktober: WEEKEND 1
Meer info staat op de weekendbrief.
Als je om één of andere reden niet aanwezig kan zijn, gelieve dit dan minstens 24u op voorhand
door te sturen naar welpenleiding@parsival.be
Vele scoutsgroeten en een stevige linker,
Jullie kei coole, mega toffe, vet grave, super dupper, welpenleiding,
Akela (Marmot: 0478/04.50.92)
Kaa (Sint-Bernard: 0477/80.35.71)
Bagheera (Tragopaan: 0472/33.02.43) Bagheera zal het gehele eerste semester niet bereikbaar
zijn.
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Wie is de welpenleiding?
Welpjes, houd jullie klaar voor de beste, coolste, mega bangelijkste leiding ooit! Wil je ze snel
wat beter leren kennen, vul dan overal de puntjes aan door in het rooster naar de woorden te
zoeken.
Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totem: Onopvallende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leiding: 4de jaar leiding
Lievelingseten: . . . . . . . . . . . op een bedje van pruimen
Huisdieren: Een . . . . . ., een . . . . . en een . . . .
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Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totem: Bedeesde . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leiding: 5de jaar leiding
Lievelingseten: . . . . . . . . . . . . met . . . . . . . . . . . . .
Huisdieren: Een . . . . . . . . , een . . . . . . . . . en een . . . . . . .
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Programma
28/09/2014 Ten aanval 14-17u @ Lokaal
5/10/2014 Kom en zie! 14-17u @ Lokaal
12/10/2014 OPENDEUR! 14-16u @ Lokaal (Maar kom gerust de rest van het weekend ook eens langs, iedereen is welkom!)
19/10/2014 Ons eens goed laten gaan! 14-17u @ Lokaal
24-25-26 /10/2014 WEEKENDDDDDDD! Meer info volgt!
Als jullie niet aanwezig kunnen zijn op een vergadering of je wil iets delen met ons? Laat
dit dan weten via: wolvenleiding@parsival.be
Voor dringende zaken kan je altijd telefonisch bij ons terecht.
Konijn (Takleidster):

0472/ 745 957

Pelikaan:

0478/ 338 118
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Wie is de wolvenleiding?
Nuchtere Pelikaan
- 1 broer (Saki)
- Werkende mens
- 16 jaar scouts
- 5 jaar leiding
- Lievelingseten: sla
- Lievelingsdier: schaap
- Echte naam: Jens Van Den Eynde
- 22 jaar

Betrouwbaar konijn
- 2 broers (Lori en Marmot)
- Studie: landschaps- en tuinarchitectuur
- Turnen
- Gitaar en piano
- 2 jaar leiding
- Lievelingseten: alles
- Lievelingsdier: hond
- Echte naam: Silke Huysmans
- 19 jaar
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Programma

Wij houden van dingen samen

Wij gaan alles eens van boven af

mixen dus wij verwachten jullie op

bekijken en zien of het droog blijft

zondag van 14-17u voor het Stra-

daar beneden.

tegozeeslagbootspel

Van 14-17u aan het lokaal.

Dit weekend is gereserveerd voor

Lekker zoet, bruin en IEDEREEN lust
het!!
Van 14-17u aan het lokaal voor de verassing van je leven!
Meebrengen: een slechte witte onder-

onze laatstejaars! Brief volgt nog!!
De anderen hebben een weekendje
rust en zijn even van ons verlost.

broek

Wij laten de mensen eens zien hoe onze
scouts eruit ziet! Nodig iedereen maar uit
voor dit OPENDEURWEEKEND!

Onze laatstejaars zijn bekomen van
hun druk weekend en hebben iets
speciaals in petto! Hou jullie klaar!
14-17 uur aan het lokaal!

We hopen dat jullie talrijk aanwezig gaan zijn op de vergaderingen. Mocht dit het geval niet kunnen zij
laat dan zeker 24 uur op voorhand iets weten via mail:jojoleiding@parsival.be
Mocht er iets dringend of belangrijk zijn kan je ons ook altijd telefonisch contacteren
Bever (takleider):
Sitta:

0472 367 835
0476 651 909

Kijk zeker de site nog eens na voor aanpassingen!
Kom ook altijd in perfect uniform!
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Wie is de jojoleiding?
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Givers!

Be prepared !
Watch out!

La grande famiglia de Corleone is er hélémaal klaar
voor !
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Programma

Si prega di ampliare la propria agenda su, perché la pianificazione per le prossime settimane si può leggere qui
di seguito!
Leggere attentamente, perché solo leggendo questo bene
si ottiene infiltrato nella rete della grande famiglia!
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Domenica 5 ottobre – 14u00 – 17u00
La prima uitdaging vi op jullie attendra! Si può gestire questo? We pensiamo en pensiamo en poi andare tot all'azione over? Tutti raken er? Laat la gara abbia inizio starten!

Meenemen :

Martedì 7 ottobre - 19:00 -21u00
Ter voorbereiding van het opendeurweekend bereiden we al een aantal zaken voor ! Kom zeker een
handje toesteken.

Venerdì 10 - Domenica 12 ottobre = OpenDeurWeekend !
Topper !
Dit weekend geven we er weer een lap op !
Vrijdag mogen jullie komen quizzen,  neem alvast de hele familie mee !
Zaterdag en zondag gaan we zelf een beetje werken. Uren voor zaterdag en zondag worden nog meegedeeld.
Domenica 19 ottobre - 14u00 – 17u00
In cucina è caldo o freddo, non tutti e due? Possiamo fare caldo e freddo, gli scout in grado di rendere
il gusto e bruciare! Chi può ricordare? Piedi sotto il tavolo, perché il chef vi aspetta!

Meenemen :

Domenica 26 ottobre - 14u00 – 17u00
Inizia tutto ma brividi perché gli alti e bassi saranno non passerà! Lubrificare quelle gambe e le corde
vocali a tutti! Indossa i pantaloni giusti perché c'è solo uno che veramente adatta. Siamo pronti per
questo!
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Meenemen :

Noteer alvast het eerste giverweekend in jullie agenda !

Venerdì, 13 Novembre - Domenica 16 Novembre
Il primo giverweekend! Siate pronti! Il grande familia ti aspetta! More info coming soon

Leer alvast de verschillende
familias van buiten
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Wie is de giverleiding?
Leg de juiste linken :: 

struik duiken

frietjes met appelsien
Toscane
Kazou
24
Sicilië
Umbrië
Mechelen
Konijnen vangen

aliens opwachten
elke dag een ander lichaamsdeel

Putte

afzien op het werk

23
Turnen

22
de benen

Onze Lieve vrouw Waver
augurken met choco

lange haren

afzien op het werk

appel met mosterd
Vissen liefhebben
afzien op het werk
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Een speciaal VT-jaar
Beste ouder, (oud)scout, sympathisant,…
U heeft het misschien al gehoord dat dit jaar onze VT’s een heel speciaal jaar voor de boeg hebben.
Dit jaar zijn we met een beperkt aantal leiding die zich nog steeds even enthousiast willen inzetten voor de leden. Om dit te kunnen doen hebben we met de leidingsploeg besloten om onze VT’s
in te schakelen als (assistent)leiding. Zij zullen, nog meer dan anders, door ons begeleid worden
om leuke en uitdagende vergaderingen in elkaar steken.
We hebben voor hen een regeling uitgewerkt waardoor zij tijdens dit jaar veel ervaring zullen
opdoen om daarna nog beter leiding te kunnen geven. Deze regeling gaat als volgt: de VT’s schuiven om de 10 weken door, zodat ze zowel bij onze kapoenen, welpen, wolven en jojo’s zullen staan.
Zij zullen dus geen vaste leiding vormen doorheen het jaar en daarom ook een minder verantwoordelijkheid met zich moeten meedragen. Tenslotte is het aan de takleiding om de totale eindverantwoordelijkheid te dragen over hun.
Daarnaast zullen zij 1 keer per maand een eigen vergadering hebben om de totale VT ervaring
niet weg te nemen. Daarbij hoort ook het inzamelen van geld doormiddel van talrijke activiteiten
te organiseren met de ondersteuning van de huidige leiding. Dit geld gaat natuurlijk naar hun
Buitenlands Kamp waarop ze zich ongetwijfeld rot gaan amuseren.
Stevige linker,
De leiding
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Wie is de VT-leiding?
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Wie zijn de VT’s?
Ara, dat ben ik.
Soms zie je me met een hockeystick.
Kieskeurig dat ben ik ook.
Pizza zal op tafel staan als ik kook.
Over kindjes ben ik zorgzaam
Vandaar misschien moeder gans, mijn bijnaam
Ik studeer wiskunde en Latijn
Dus ben ik een nerd van schijn,
Maar wees niet verward
bij de scouts ligt mijn hart.

Ik ben Dhole van Bonheiden
Waar ik leer autorijden
In de dag zit ik op school
Ik speel gitaar en geen viool
Ik hou van sport
Maar soms heb ik tijd te kort
Ik doe veel liever judo
Dan zitten op de Hudo
Ik ben ook scherpzinnig,
in sjorren ben ik vinnig
En het liefst van al
Ben ik VT bij parsival.
Simia, dat ben ik
Met mij scheelt er wel nen tik
Vaak loop ik rond, met in mijn hand,
Mijn fototoestel op filmstand
Roepen kan ik niet zo goed
Men stem klinkt lang niet zoet
Ik ben meestal wel Intensief
Dat is dan ook mijn adjectief
Spelletjes spelen doe ik graag
Maar pas op! Ik ben niet traag
Enkel van begrip misschien
Geen paniek,
ik ben niet altijd een domme trien.

RARARA wie ben ik?
Myn vak is elentrik
Ben fan van kv wie supportert er mee?
Mijn echte naam is Joris
maar niemand weet nog wie da is
dus noem me maar Caraya ik ben grappig,
echt waar.
JAJA
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Fennek is mijn naam,
Ik ben zeer gehoorzaam.
Ik ben niet groot,
En word rap rood.
Ik speel de gitaar,
Met mijn lange haar.
Boekhouden & IT is mijn ding,
Plezier, dans en zing.
Van kleins af aan, ben ik al scout,
Bij Parsival word ik oud!

Mijne naam is Gaai
ik ben allesbehalve saai
mijn hobby is muziek
ik ben een echte hardcorefreak
ik speel graag voetbal
maar zit nog veel liever bij Parsival
van richting doe ik organisatie-assistent
ik leg dat nog wel uit voor al wie da ni kent
ik eet graag pasta
hier stopt het,
en daarmee basta!

Ik ben Maraboe,
Vaak ben ik liever lui dan moe.
Ik ben redelijk fel,
Maar dat weten jullie al wel.
Ik studeer gezondheid en welzijn,
want met mensen bezig zijn vind ik fijn.
Soms ben ik een beetje spastisch,
Maar Parsival is waar mijn hart ligt

Ik ben Hyena
En bouwkunde is mijn ding
Ik ben meestal wel wat volgzaam
Ma dat maakt mij net meer aangenaam
Sport doe ik ook supergraag
Liefst van al speel ik handbal
Sjorren vind ik super tof
Maar ben gene prof.
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Een vergeten uniformstukje
U zult misschien denken: Welk uniformstukje zijn we dan vergeten? Eigenlijk is het niet echt
helemaal vergeten en zelfs niet eens verdwenen uit het uniform. Toch zijn het maar een aantal,
en vooral leiding, die het nog dragen. Dit deels door het gebrek aan aanbood en het verminderd
sensibiliseren ervan. Wat heel jammer is want het brengt toch een aantal voordelen met zich
mee. Natuurlijk hebben we het hier over de hoofddeksels; de welpenpet, de baret en de scoutshoed.
Het grootste voordeel van deze hoofddeksels is dat het de enige hoofddeksels zijn die tijdens
de formaties gedragen mogen worden. Dit geeft veel voordelen bij elk weertype: beschermt je
tegen de zon, tegen de regen, tegen de koude,…
Een hoofddeksel heeft natuurlijk ook zijn (nieuwere) regels en richtlijnen die moeten gerespecteerd worden. Hieronder worden ze even op een rijtje opgesomd.
Welpenpet:
Voor de welpen bestaat er de welpenpet. Vroeger was de welpenpet een
verplicht uniformstuk en werd het belofteteken samen met de ster(ren) op
de welpenpet aangebracht. Tegenwoordig wordt het belofteteken en de
ster op de welpentrui aangebracht.
Bij de welpenpet geldt er maar één regel, namelijk dat men het belofteteken en de ster enkel mag, is niet verplicht, aanbrengen wanneer de Welp
zijn belofte en/of zijn ster heeft behaald.
De welpenpet is verkrijgbaar in de Hopperwinkels van Scouts en Gidsen Vlaanderen. De insignes
zijn ook bij ons verkrijgbaar.
Baret:
De zwarte baret kan gedragen worden bij wolven en jojo’s. Hierbij zijn
er natuurlijk ook enkele regels aan verbonden.
De baret, meestal uit wol, heeft een zwarte kleur en moet met het
schuin afvlakkend deel aan de rechterkant gedragen worden. Het insigne op de baret is een goudkleurig schild met daarin het scoutsteken.
Tijdens het groeten moeten de vingers rusten tegen het afvlakkend
deel van de baret.
De baret wordt niet meer verdeeld door Scouts en Gidsen Vlaanderen,
maar is wel nog te vinden in een stockhuis, in ‘De kampeerder’; via internet,... Het insigne is verkrijgbaar in ‘De Kampeerder’ in Antwerpen.
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De scoutshoed:
Bij de scoutshoed zijn de regels wel iets ingewikkelder dan bij de rest van deze hoofddeksels. De
scoutshoed mag vanaf Giver gedragen worden. De kleur van de hoed is kaki, heeft een bruine
lederen riem met de gesp aan de linkerkant, een lederen touw, een insigne
en natuurlijk ook de 4 ‘typische’ deuken.
Naarmate je ouder wordt veranderen de deuken van je hoed. Bij Givers
wordt de scoutshoed zo gedeukt dat de voorkant bol staat en de deuken
zijdelings op het hoofd staan. Vanaf VT’s wordt de hoed zo gedeukt dat
de eerste deuk voorop staat.
Het lederen touw voorkomt dat de hoed kan gaan vliegen en wordt daarom
1 maal langs de beide kanten rond de riem gedraaid en aan de achterkant
aan elkaar geknoopt door gebruik te maken van een vissersknoop. Een vissersknoop zorgt ervoor dat je de touwen eenvoudig kan aanspannen of
ontspannen zodat het touw perfect aan je hoofd past.
Vooraan de hoed wordt de Hieling of karaaksteek in
het touw gelegd, een dubbele knoop voor gevorderde.
Het uiteinde van het touw worden vastgemaakt door
een halve steek te leggen rond het touw.
Ten slotte bestaat er ook nog een verkenners-leider insigne. Dit insigne wordt op de voorkant van
de hoed rond de riem bevestigd en eventueel aan de hoed zelf. Hierbij ligt ook de hieling netjes
onder het insigne. De kleur van het insigne is afhankelijk van tak, voor Givers en VT’s wordt er
een zilverkleurig scoutsinsigne met het opschrift “be prepared” gebruikt. Vanaf leiding wordt
het zilverkleurig insigne vervangen door een goudkleurige versie.
Ten slotte: Tijdens het groeten moeten je vingers rusten tegen de rand van de hoed.
De scoutshoed en insigne zijn jammer genoeg enkel verkrijgbaar in ‘De Kampeerder’ in Antwerpen.
Als je meer vragen hebt hierover of je wil graag hulp bij het in orde maken van je hoofddeksels
kan je altijd dit vragen aan Bever (of Lampongaap). Wij staan altijd bereid om vragen en/of hulp
te bieden rond dit onderwerp.
Stevige Linker,
Bereidwillige Bever
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Opendeurdagen Parsival
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Voor de 2e keer organiseren wij op onze Opendeurdagen onze zeepkistenrace. Hierbij nodigen
wij iedereen uit om deel te nemen aan deze leuke race.
Wat kost het om mee te doen?
Helemaal niets, deelname is volledig gratis!!
Wanneer en hoe laat is de race?
De race start op 11 oktober om 14u00 aan onze lokalen (Berkelei 36, SKW)
Wat moet ik doen om mij in te schrijven?
Je hoeft enkel maar te surfen naar onze website: www.parsival.be en jezelf inschrijven via het
inschrijvingsformulier.
Hoe kan ik winnen?
Er zijn verschillende prijzen te winnen. Deze voor de snelste, de origineelste en er is zelfs gedacht aan de pechvogels van de dag.
Wat als ik enkel wil komen kijken?
Dat kan natuurlijk ook! Wij voorzien genoeg randanimatie en drank om er een leuke en gezellige
namiddag van te maken.
Stevige linker en hopelijk tot dan,
Scouts Parsival
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Groepscomité
Parsival werft
aan !!!
Profiel
 U bent ouder van een lid binnen de
scoutsgroep of oudscout
 U bent een teamspeler en wil de handen uit de mouwen steken
Functie
 U ondersteunt de groep bij evenementen van de scouts (bodega openhouden, mosselen opdienen, ouderdag, …)
 U vergadert een 5 tal keer per jaar mee om de evenementen
voor te bereiden en te evalueren. Of u vergadert niet mee maar
bent wel bereid om actief mee te helpen tijdens de evenementen.
Wij bieden
 Een aangename werkomgeving en toffe collega’s
 Vergaderingen in een toffe sfeer met voldoende spijs en drank
 Teambuilding door degustatieavond voor bodega, bbq, avondje
restaurant en een bedankingsetentje
Meer info
 Spreek de groepsleider aan
 Spreek een lid van het groepscomité aan
 Bel naar 0477/175130 (Kenga, voorzitster groepscomité)

 Mail naar grc@parsival.be
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Spelletjes
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Woordje van Dolfijn
Het pk team vroeg mij iets te schrijven voor in het pktje over mijn jaren als groepsleider, leider
en scoutscarrière. Wel in schrijven ben ik nu net niet zo goed. Maar ik ga het toch proberen.
Ik begin bij mijn jaren als groepsleider. Het begint allemaal met je kandidaat te stellen als
groepsleider. Je wordt dat uiteraard niet zomaar, als er een nieuwe groepsleider moet komen
zijn wij als scoutsgroep daar al redelijk snel mee bezig. Eerst is er de periode waar je je kandidaat kan stellen. Na even (eigenlijk niet zolang) twijfelen, heb ik mij kandidaat gesteld. Daarna
volgt de verkiezing, hiervoor zitten we samen met de leiding en wordt er 'voor' of 'tegen' gestemd. Indien er maar 1 kandidaat is, wat bij mij het geval was, werd ik verkozen. Na deze verkiezing kon ik er direct ene opdoen. Het eerste nadeel van groepsleider zijn; ene opdoen als ge
verkozen wordt. Zo, ik was groepsleider van scoutsgroep Parsival, iets om terecht fier op te zijn.
In die 3 jaar is er veel gebeurd en veranderd. Omdat ik als groepsleider het wou? Helemaal niet!
Omdat wij als groep dat wilden. Een paar van de zaken waar ik toch wel fier op ben dat te hebben
kunnen verwezenlijken; de wolven tak, het groepsweekend, de nieuwbouw die we gaan mogen zetten. Er is nog veel meer natuurlijk maar om een kleine greep te geven. Uiteraard zijn er aan
groepsleider zijn ook veel mindere zaken maar die zijn al geluk niet opgewassen aan alle positieve
dingen! En het belangrijkste is dat je zo’n groep achter je hebt staan.
Als leiding binnen de scouts heb ik ook zeer leuke tijden mee gemaakt, al had ik in het begin geen
zin om leiding te worden, de verantwoordelijkheid, zelf alles organiseren…. Als lid lijkt alles zo
simpel, ik kom naar de scouts en amuseer mij. Maar nu moest je er ineens voor gaan zorgen dat
andere zich amuseren. Ik heb dan toch de stap gezet om het een jaar te proberen. Wel het viel
reuze mee, ik heb mij bij de welpen geamuseerd! Minstens zo goed als ik zelf lid was! Het jaar
erna werd ik jojoleider, voor 2 jaar zelfs…. Om dan nog 2 jaar VT leiding te zijn. Jammer dat ik
niet in alle takken heb gestaan. Givers leek me zeer leuk en van kapoenen krijg je zoveel terug
terwijl je die wolven dan weer zoveel kan leren. Maar goed ik ben blij met de 3 takken die ik heb
gedaan.
Dan nog mijn jaren als lid zelf. Super gewoon. Ik heb mij zeer kostelijk geamuseerd elk jaar opnieuw ik hoop dat wij met onze leidingsploeg onze leden een tijd hebben gegeven die de leiding
van toen aan mij heeft gegeven.
Als besluit, scouts was/is voor mij geen hobby maar een manier van leven. Ik heb 19 jaar in de
scouts gezeten en daar ben ik fier op. Ik heb er veel vrienden aan overgehouden en het belangrijkste, ik heb er ook nog een lief aan overgehouden ;)
Verder wil ik iedereen nog bedanken: de volledige leidingsploeg, de leden zelf, ouders,
oudscouts…. Kortom iedereen.
Aan de leiding van nu; jullie gaan het goed doen!
Intensieve Dolfijn
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