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Voorwoord
Het scoutsjaar is reeds goed gestart, we zijn ondertussen al eind november, al bijna 3
maanden ver. De leiding is er al helemaal terug ingekomen, de leden amuseren zich rot en
staan elke week weer voor een nieuwe verrassing. Blaadjes beginnen te
verkleuren en vallen van de boven, de dikke truien, sjaals, mutsen,
handschoenen worden uit de kasten gehaald. De herfst heeft zich
aangekondigd, de winter is in zicht. AnDeRs GeTiKt is volledig ingewijd!
“We zijn goe bezig” zouden ze zeggen.
Activiteiten komen en gaan. Zo was onze opendeurdag weer een jaarlijks
succes, waar zowel leiding als leden een weekend lang paraat stonden,
om zowel u, iedereen, wegwijs te maken in onze werking
van Parsival. Met een goede pint, een fijne babbel, het
zonnetje in de ogen, een hamburger of een pita in de
hand, werd de dorst en de honger gestild, gelachen en
bijgebabbeld! Een weekend lang hebben we ons volledig
gegeven, geprobeerd wensen en behoeften te vervullen!
Wanneer we nu even terugblikken, hadden we een
geslaagde opendeurdag. Bal marginal was af!
Ook de eerste
weekendjes
stonden bij elke
tak al op het
programma, kapoenen die tijdens het weekend het
eigen lokaal verkenden, welpen die in Muizen ging
vertoeven, jojo’s die het 3de jaarsweekend op het
programma hadden staan, givers die een wei gingen
onveilig maken en vt’s die zich een weekendje
Merkenveld veroorloofden.

Verbouwingen in het lokaal, vormingen, speeddaten met het groepscomité, een gezellig
avondje met de leiding, het lokaal wordt in 5voud gebruikt, een lokaal van de scouts het is
wat!
Kortom, we vlogen er in en we blijven gaan!
Zelfredzame Otter.
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Databank

Schaatsen met de
groep –

Dropping + WinterBBQ
20 december

Zondag 17 januari!
10u – 17u
Leest – Flanders on
Ice

Kamp 2010
02/08/2010 –
12/08/2010!
Ouderdag
Zondag 25
SPAGHETTI-AVOND VT’S

april

13 MAART

FUIF
Zaterdag 13
februari
Perrron M
4

VERJAARDAGEN: december – januari – februari
DECEMBER
DE MUNTER
VAN ROMPAY
VAN DER AUWERMEULEN
VOSSENBERG
WISPELTURIGE
BROCKEN
FORGET
NOTE
ONOPVALLENDE
OPGEWEKTE
CASSEUR
VAN DER SANDE
ARNAUTS

STEF
CHRISTIAN
TIBO
ALEXANDER
SIFAKA
ELI
GILLEKE
LARS
MARMOT
KARIBOE
ARNE
ERINN
JARNE

1 december 2003
2 december 1997
3 december 2003
6 december 2002
7 december 1990
12 december 2000
13 december 1997
14 december 2001
14 december 1993
16 december 1988
21 december 2000
22 december 1998
29 december 2000

Kapoen
jojo
Kapoen
Kapoen
leiding
welp
jojo
welp
giver
leiding
welp
jojo
welp

2 januari 2002
4 januari 1995
6 januari 2003
10 januari 2000
10 januari 1996
11 januari 2003
12 januari 2002
15 januari 1997
15 januari 1998
15 januari 1999
18 januari 1993
20 januari 1994
21 januari 2003
21 januari 1990
23 januari 2002
26 januari 2002
26 januari 2002
26 januari 1988
26 januari 1997
29 januari 2003
30 januari 2003
31 januari 2002

welp
giver
Kapoen
welp
jojo
Kapoen
Kapoen
jojo
jojo
welp
giver
giver
Kapoen
leiding
Kapoen
Kapoen
Kapoen
leiding
jojo
Kapoen
Kapoen
Kapoen

2 februari 2002
5 februari 2002
10 februari 1992
14 februari 1990
21 februari 1991
23 februari 1988
24 februari 1999
26 februari 1994

Kapoen
Kapoen
vt
leiding
leiding
leiding
welp
giver

JANUARI
BERINGS
NIEUWSGIERIGE
DE GROOF
SARENS
SPONTAAN
BROCKEN
STORMS
HAEGENS
HEREMANS
GIESBERTS
ZELFSTANDIGE
ONGEHOORZAME
WARSINSKI
ZELFREDZAME
CUYT
IMBRECHTS
IMBRECHTS
AANGENAME
VAN DE VLIET
GEETS
ARNOUTS
AAOUAM

BEREKET
PINGUIN
NOA
ROBBE
WINTERKONINKJE
GITTE
SARAH
TOBIAS
LAURA
MATHIAS
LAMPONGAAP
PENSEELAAP
ELENA
OTTER
IVEN
FIEN
MARIJN
SAKI
STIJN
MARGAUX
SIEBE
ILIAS

FEBRUARI
DE VUYST
VAN LEEMPUTTE
SPONTANE
HULPVAARDIGE
MONDIGE
SPEELSE
NOTE
GRILLIGE

LAURA
BRAM
TUPAJA
TAGOEAN
ARASARI
GNOE
EVA
POTTO
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Kapoenen
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Programma kapoenen

Welke avonturen, uitdagingen, verrassingen staan de kapoenen de
komende weken te wachten? Lees snel hieronder!
Wie deze PK wel eens verliest in huis, doordat de hond of de poes is
mee gaan lopen of een papa die dit wel eens op de wc wil lezen, kan ons
programma ook volgen op de site: www.parsival.be

Zondag 6 december – De Sint komt op bezoek!
Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint! Vandaag komt de Sint op bezoek, speciaal
overgevaren vanuit Spanje om de jeugd van Katelijne een bezoekje te komen
brengen. Zou hij zijn Pieten bij hebben en zouden die dan een zak vol snoep mee
hebben voor die grootste kapoenen?
 Plaats: Scoutslokalen Jan Breydel (Vossevelden 22 – St katelijne waver)
 Uur: 14u tot 17u
 Meebrengen: regenjas, mooie tekening of brief voor sint, warme kledij
aandoen
Zondag 13 december – We halen onze creatieve talenten naar boven.
Doe eens lekker zot! Zo gaan we ons vandaag ook amuseren met verf, borstels,
scharen, blauw, rood, papier, plakband, prit, nietjes, tafels, stoelen en nog veel meer!
 Plaats: lokaal
 Uur: 14u tot 17u
Vrijdagavond 18 december – Kerst vieren met velen!
Het is misschien wat vroeg, maar o dennenboom, o dennenboom wat zijn je takken
wonderschoon, ik heb je voor het laatst in het bos zien staan, daarna kwam je bij de
scouts aan! Vanavond gaan we de reuze dennenboom versieren en spelen samen met
andere kindjes van het district. We spreken af aan de lokalen van olv in de kerkhoflei
(je zal ons daar zien staan).
 Plaats: kerkhoflei – lokalen olv (oud schooltje)
 Uur: 18u30 – 21u
Zondag 3 januari – Het nieuwe jaar ingaan!
2010! Lekker spelen, zot doen in het nieuwe jaar! Kerstavond, kertmis, lichtstoet,
oudjaar, Nieuwjaar! Ook de kapoenen gaan vieren! Vandaag gaan we ons amuseren
in de kerststal in borgerstein! Zot doen en kapoen zijn!
7

 Plaats: kerststal in borgerstein (we spreken af aan de kerststal)
 Uur: 14u tot 17u
Zaterdagavond 9 januari – We maken het gezellig!
De leiding zit volop in de examens, maar voor een gezellige avond met de kapoenen
zijn we altijd te vinden! We gaan lekker samen gezelschapsspelletjes spelen! Jéééééj 
 Plaats: lokaal
 Uur: 18u30 tot 20u30
 Meebrengen: gezelschapsspelletjes met jullie naam op.
Zondagvoormiddag 17 januari – ScHaaaAAAaaaAtSeN!
Welke kapoen durft het gladde ijs aan? Wie trekt zijn stoutste schaatsen aan??
Vandaag gaan we ons met de hele groep van de kapoenen tot de leiding eens goed
amuseren op de schaatsen, op het ijs. Met vallen en opstaan zullen we de overkant
bereiken. De ouders mogen altijd mee de kapoenen begeleiden op het ijs.
 Plaats: Flanders On Ice te Leest
 Uur: 10u tot 12u
 Meebrengen: 5 € - aandoen: lange broek, muts, handschoenen!
Zaterdagavond 23 januari – Cluedo à la Kapoenen
Wie zet de meest strategische zet? Wie heeft het gedaan? Waar en met wat? Welke
kapoen vindt het eerste? Wie raad het eerste? Wie heeft de beste speurneus?
 Plaats : lokaal
 Uur: 18u30 tot 20u30
Zondag 31 januari – Binnenspelen in de binnenspeeltuin!
We spelen bijna altijd spelen in het lokaal, vandaag zoeken we anderen oorden op.
Misschien met een ballebad? Een grote speeltuin? Een zandbak? Wie weet, kom alvast
dan naar onze vergadering!
 Plaats: nekker (sportpark ingang)
 Uur: 13u45 tot 16u45
Zondag 7 februari - Wie zijn we op het spoor?
Wie ontcijfert de juiste sporen? Waar zijn de sporen? Naar waar gaan we en vanwaar
komen we? Zijn we op het juiste pad en wie vindt de sporen?
 Plaats: lokaal
 Uur: 14u – 17u
Zondag 14 februari – GEEN SCOUTS
Het was onze grootste fuif in Perron M de vorige avond/nacht! De leiding heeft
gewerkt en kruipt in haar bed, vandaag geen scouts.
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Zondag 21 februari – ’t Stad onveilig maken!
De bomma en bompa, oma en opa trekken al wel eens naar ’t stad. Wat valt er zoal
te beleven? We gaan met onze kapoenen eens het stad verkennen in bomma en
bompa style!
 Plaats: stambeeld opsinjoor – grote markt
 Uur: 13u45 tot 16u45
 Kom allen verkleed als bomma en bompa!
Zondag 28 februari - Smullen !
Bloem, melk, suiker, lepels, borden, een kom, een mixer, een pan of de oven? Siroop
of choco? Wat wordt het? Kom het alvast ontdekken zondag!
 Plaats: lokaal
 Uur: 14u tot 17u

Wanneer je niet kan komen, gelieve ons dan steeds te verwittigen!
Stevige Linker,
De kapoenenleiding!
Otter : 0477/22.99.24
Giraf: 0473/34.83.83
Agoeti: 0486/17.21.94
Steltral: 0495/76.12.31
Arassari: 0477/76.78.07
Merel: 0484/13.38.50
Of je kan ons allemaal tegelijk bereiken op : kapoenenleiding@parsival.be
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Kleurplaat voor onze allerkleinsten!
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Wist-je-datjes:
 De kapoenen dit jaar met 50 zijn
 De leiding een ledenstop heeft moeten inzetten
 We véél kleine kapoenen hebben
 Ze allemaal mooi geschminkt waren op de opendeurdag
 Ze daar allemaal hun best hebben gedaan om de opdrachten te vervullen
 We lekker geslapen hebben met onze slaapvergadering
 We toen bezoek hadden van 3 vt’s
 Die kwamen meespelen met ons en zij die uitdaging aandurfden
 We bambi 2 zagen tijdens onze filmavond
 We deze in 2 talen beluisteren
 We nog geen gewonden hebben gehad tijdens onze spelen
 Tibo een pijne vinger had en voorzichtig moest zijn 
 De kapoenen “krak boem” snel onder de knie hadden
 We op weekend zijn geweest in ons lokaal
 Dat een kei bangelijk weekend was
 De knuffeldieven toen zijn langs geweest
 We ze toch terug veroverd hebben 
 Wij stoere kapoenen hebben
 De kapoenen graag in de zandbak spelen
 We met 42 kapoenen waren op weekend
 Daarbij 6 leiding en 2 foeries, we dus met 50 in het lokaal waren voor een
weekend
 We lekkere fruitpap hebben gemaakt,
 Maar niet alle kapoenen dit lusten, ookal hebben ze dit als baby gegeten
 We zondagvoormiddag zijn gaan zwemmen
 Er soms rare dingen komen uit een kapoen zijn mond
 Ze het spel stoelendans niet helemaal snappen
 We een aantal pech-kindjes hebben gehad
 Alle bedjes van de jongens net in het giverlokaal konden
 De meisjes nog wel wat ruimte en plaats hadden in het jojolokaal
 We een jarige hadden op weekend: Malin
 Dolfijn en saki met ons zijn gaan zwemmen
 We saki en hop bedanken voor het koken en dolfijn voor zwemmen
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Welpen
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Welpjes, welpjes welpjes, weer een brief, weer evenveel plezier!
Zondag 6 december (14u – 17u) – Scoutslokalen Jan Breydel, Vossevelden 22, Katelijne
De Sint heeft een groot probleem! Komen jullie het oplossen? Afspraak aan de
scoutslokalen van Jan Breydel.
Zaterdag 12 december (18.30u – 21u) – Militair domein
Laten zien dat wij de grootste, beste en sterkste zijn! Afspraak aan het militair
domein.
Zondag 20 december (18.30u – 21u) – Kerststal (in Borgersteinpark)
Onze vt’s doen een dropping t.v.v. hun buitenlands kamp en natuurlijk doen wij
mee! De ouders mogen meestappen als ze dat graag willen. Om mee te doen
kost het als welp €3,5 en als ouder €5. We hopen om 21u terug te zijn. Je kan
ook altijd iets drinken in de kerststal.
Niet vergeten: €3,5/€5 en stevige schoenen
Zondag 27 december

Geen vergadering

Zondag 3 januari (14u – 17u) – Kerststal (in Borgersteinpark)
Nieuwjaarsvergadering. We gaan al die kilo’s van de feestdagen eens
wegwerken! Afspraak aan de kerststal, Borgersteinpark.
Zaterdag 9 januari (19u – 21u) – Lokaal
Filmavond
Zondag 17 januari (10u – 12u) – Schaatsbaan Leest
We gaan schaatsen met de hele groep. Je mag voor deze ene keer een lange
broek aandoen en vergeet geen handschoenen.
Niet vergeten: €5, handschoenen
Zaterdag 23 januari (19u – 21u) – Lokaal
Verrassingsvergadering (pompompom)

Indien je niet kan komen of je hebt vragen, één adres: welpenleiding@parsival.be
Stevige linker,
de welpenleiding
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Verslagen van de welpen
Hier de verslagen van enkele zondagen bij de Welpen!
Zo kan je eens nalezen of je kleine snuiter wel alles verteld van die zondag
en wat zijn vriendjes er van vonden. Lotte, Jasper, Pheline, Robbe en Seth
hebben alvast het startschot gegeven!
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15

16
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Nog enkele sfeerbeelden van bij de welpen:
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Jojo’s
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Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaag allerliefste jojoootjes ! ! ! ! ! aangezien de scouts niet stil
staat en jullie je altijd willen amuseren op zondag
geven wij jullie nu een reeks van schitterende
aanbiedingen die wij speciaal voor jullie hebben
uitgekozen. Zijn jullie geïnteresseerd??? Vergeet
dan zeker niet te komen naar volgende
activiteiten:

!!!ZATERDAG!!! 5 december van 19 tot 21
Vandaag gaan we eens zien wat de 3de jaars ervan
gebakken hebben op 3de jaars weekend. We spreken
allemaal af om 19 uur aan het militair domein. Het
einde is voorzien tegen 21. (wat je moet
meebrengen? Veel vertrouwen in de 3de jaars brrrr…
:s)

13 december van 2 tot 5
DIKKE MENSEN IN AANTOCHT !!! iedereen moet zo
dik mogelijk verkleed zijn, dus steek veel kussens onder je kleren of begin nu al met heel de
snoepkast leeg te eten want DIK moet en zal je zijn.
Meebrengen: kussens + grote kleren

18-19-20 december
Tijdens dit weekend gaan we op weekend. Aangezien we nog volop bezig zijn met alles ineen
te steken krijgen jullie binnenkort meer info, maar hou deze datum dus zeker en vast vrij.

27 december 2 tot 5
Daar dat de kerstman nog maar net geweest is en jullie zeker duizend kado’s hebben gekregen
en zakken vol geld, mogen jullie vandaag naar het lokaal komen met een kadootje ter waarde
van 2 euro. Diegene die een kadootje vergeten krijgen er ook geen in ruil !!!
Meebrengen: kado van 2 euro

3 januari van 2 tot 5
3 kongingen, 3 koningen, geef mij neen nieuwen
hoed… vandaag gaan we dit lied heeeeel veeeeel
zingen. Kom dus verkleed als koning en neem je
zangtalent ook maar mee deze keer.
21

8 januari van 19 tot 22
na al dat zingen van vorige week en het kadootjes uitdelen van de week daarvoor vinden wij
dat jullie nu eens mogen uitrusten. Daarom gaan we op vrijdag in het lokaal een heuse cinema
instaleren zodat jullie je lekker kunnen ontspannen en kunnen genieten van de film.
Meebrengen: kussen voor op te zitte + zak chips voor als je honger krijgt
We verwachten iedereen elke vergadering in perfect uniform. Vergeet niet dat jullie wet moet
gekend zijn! Zoals jullie zien hebben we een nieuwe scouts trui.. een belangrijk puntje
hierover! Deze trui wordt NIET!! onder je hemd gedragen!
Dit was het dan voor deze keer! Als er iets is je snapt iets niet!! Verwittig ons! Alsook als je
niet kan komen! Het is zeer belangrijk dat je dit doet, en dit 24 uur op voorhand. Dit wil
zeggen als het vergadering is om 2 uur zondag dat je ten laatste 2 uur zaterdag verwittigt!

Jojoleiding@parsival.be
Dolfijn
Steenbok
Tagoean
Vink

0499/225188
0477/321911
0475/218295
0474/533429
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ENKELE JOJO’S BRACHTEN ONS IETS BIJ!
25/10/'09
We gingen rappelen...eindelijk.
Vandaag gingen er ook vt's mee.
Die ons dan moesten "bezig'' houden terwel je niet aan het rappelen was.
Dit lukte niet zo heel goed...
Terwel je wel aan het rappelen was moest je heel lang wachten voor je eindelijk aan de beurt was.
Om het toch wat plezanter te maken ben ik ondersteboven gaan hangen.
Perongeluk wel is waar en dat lukte ook niet zo goed.
Sommige mensen hadden wel wat schrik onderanderen Dolfijn.
Tobias

DE EERSTE
VERGADERING
Eerst leerden ze ons een
dansje aan en het jaarlied.
Daarna waren het de
overgangsproeven. Ze
moesten allemaal over van die
dozen
van de veiling, elke 'groep'
een andere proef.

Dan was er een spel om te zien wie onze leiding is.
Er stond een bord met ballonnen aan en dan moest je die met een pijltje
kapot proberen gooien.
Wij hebben Dolfijn, Steenbok, Vink en Tagoean als leiding. :P
Daarna zijn we met de jojos naar het militair domein gegaan en daar heeft
d e leiding eerst een paar regels uitgelegd en dan moesten we ons zelf
voorstellen: naar wellke school we gaan en welke hobby's we hebben,
daarna hebben we spelletjes gespeeld.

Daarna zijn we terug naar het lokaal gegaan en dan was het formatie.
Sofie
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Den bekentocht

De bekentocht was heel erg leuk. Soms was het moeilijk en gevaarlijk en
heel erg vies (niks mis mee hoor). Je kon zien en komen waar je nog nooit
was geweest. Toen je altijd aan de overkant moest zien te komen. Eerst met
de ballen en daarna met het zeil was
heel erg leuk al heb ik me wel zeer
gedaan. Maarjah lol gaat boven alles
he! 

Noor xxx
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Wist je datjes van op 3de jaars weekend:
Wist je dat …
-

de 3de jaars echt verwend waren op weekend
de mannelijke jojoleiding overbesekst is
coendu dit echt heel erg vies vond
coendu goed haar mannetje kan staan tussen die 3 mannekes
gezelschapsspelletjes in waren dit weekend
coendu, steenbok, tagoean en de vink goed vals kunnen spelen
de rest dit niet doorhad
de gaai vroeger nog op de sint heeft gezeten
de 3de jaars sneller zijn dan de leiding verwacht
ze alle moeilijke delen van de oriëntatie toch zeer snel hebben afgelegd
ze tijdens het makkelijke deel dan wel fout lopen (echt vreemd)
de jojoleiding geen deftige spaghettisaus kan maken
winterkoninkje tegen iedereen opschept dat hij zijn cake zelf maakt
zijn moeder daarna komt zeggen dat het allemaal maar uit een pakje komt
er echte gekken rondrijden op de autostrade
de gaai dacht dat er op de achterbank van een auto gesekst werd
dit eigenlijk gewoon mensen waren die echt NIET kunnen rijden
jojo’s niet veel durven zeggen in den auto
de gaai vreemd slaapt in de auto
de paca denkt dat hij de slimste van de 4 was maar dat de leiding er anders over
dacht
den dolfijn zijn scheten het hardst stinken
winterkoninkje bevestigd heeft dat hij nog steeds met Julie samen is
we in het zwembad van Londerzeel veel scoutsen en chiro’s tegenkwamen
het al bij al nog wel een goed weekend was
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Givers
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Databank
Zaterdag 5 december 2009
19uur tot 22uur

Lokaal woudlopers
( stuivenbergbaan 166 2800 Mechelen )
Districtvergadering bij de woudlopers
Zondag 6 december 2009
14uur tot 17uur

lokaal
We gaan de grote stoomboot van sinterklaas nabouwen
Zaterdag 12 december 2009
09uur tot 12uur

lokaal
Voor ons een weet en voor jullie ook
Zondag 20 december 2009
17uur tot 24 uur

lokaal
Winterbarbecue breng het geld mee van de kaarten die je verkocht hebt, en ook de
kaarten die je niet verkocht hebt
Woensdag 23 december 2009
14uur tot 17uur

Huis stokstaart
Vandaag gaan we onze hele mooie splinternieuwe boot versieren met lichtjes we
spreken af bij stokstaart thuis
Meebrengen: verlengdraad en verdeelblokjes alles goed voorzien van je naam
Zaterdag 26 december 2009
15uur 30 minuten tot 21uur 30 minuten

Huis stokstaart einde dorp katelijne
We komen tegen 15u30 naar stokstaart thuis, met de fiets. Dan gaan we onze
prachtige lichtwagen sjowen in het dorp van katelijne. De vergadering is gedaan om
21u30 op de grote markt van sint katelijne waver (aan de parochiezaal) er word eten
voorzien.
Meebrengen: fiets, verkleedkledij (thema piraten), fles water
Zaterdag 2 januari 2010
Nieuwjaarsduik verdere info volgt
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Zaterdag 9 januari 2010
19uur tot 21uur

lokaal
We gaan iets doen waar stokstaart goed in is
Zondag 17 januari 2010
10uur tot 12uur

Schaatsbaan leest
We spreken af in leest aan de schaatsbaan om te gaan zwemmen! lange broek
aandoen anders ben je niet verzekerd
Meebrengen: 5 euro, lange broek die je aanhebt, gek hoofddeksel
Adres schaatsbaan : dorpstraat 69 leest
Zondag 17 januari 2010
13uur30minuten tot 15uur

lokaal
Deze voormiddag was het schaatsen nu gaan we nog iets leuker doen!
Kom allen met de fiets uniform hoeft niet enkel parsivaltrui
Zaterdag 23 januari 2010
09uur tot 15uur

lokaal
Papierslag je kent het wel breng wat bokes mee voor als je honger krijgt
Zondag 24 januari 2010
14uur tot 17uur

lokaal
Meebrengen: appel, ei, appelsien, suiker, banaan, melk, zilverpapier, krantenpapier,…
Je weet al wel wat we gaan doen nu zeker ja mag altijd nog wat extras meenemen het
zal altijd beter zijn !

Interessant weetje !
Volgend weekend is 19,20,21 februari (info
volgt nog)
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DROPPING VT’S PARSIVAL
Zondag 20 december 2009 om 19u
Waar? Kerststal in park Borgerstein (ingang in Schorsemolenstraat)
De prijs voor dit avontuur? 5 euro per persoon
Wanneer?

Wat kan u verwachten…
U zal zich zeker niet vervelen onderweg…
u kan zeker zijn van een mooie wandeling, een beetje avontuur en lekkere drankjes en
hapjes onderweg, om u op te warmen. Om er ook zeker van te zijn dat jullie dit alles zeker
niet gaan missen, geven we jullie natuurlijk de eerste post en de nodige noodinfo mee.
Iets niet duidelijk?
Blijf dan niet met vragen zitten maar mail ze naar vtleiding@parsival.be. Kan u niet
wachten op het antwoord? Bel dan naar 0473793431 als u Springbok aan de lijn wil,
of 0496790008 als u Gnoe aan de lijn wil.
U wilt zich inschrijven …
Vul dan het onderstaande strookje in en geeft het aan de VT’s of hun leiding. U
kan zich ook inschrijven via mail (vtleiding@parsival.be). Of schrijf telefonisch
in via bovenstaande nummers.
U wil niet voor verrassingen staan?
Breng dan zeker een kompas mee en voorzie u van een licht (zaklamp of dergelijke). Goede
stapschoenen en stevige kleding zijn zeker geen overbodige luxe.
De dropping start aan de kerststal, deze bevindt zich op het domein van Borgerstein, u kan
ze bereiken via de zijingang langs de schorsemolenstraat. U beëindigt u tocht terug aan de
kerststal.

WINTERBARBECUE
Vanaf 18u kan u ook nog komen genieten van een lekkere winterbarbecue. Kaarten zijn voor
de democratische prijs van 6 euro verkrijgbaar bij de givers en bij stokstaart, kariboe, sifaka
en koedoe. Voor zes euro kan u genieten van een heerlijke saté en een heerlijke
barbecueworst met broodje. Smakelijk!
Tot op de dropping!
Agame, Bever, Kameel, Kongoni, Tupaja, Zwaluw, tragopaan, Pelikaan, Gnoe en Springbok
U komt op zondag 20 december? Uitstekend idee!
Wij, ……………………………………………………..zullen aanwezig zijn
met in het totaal…………..personen. We betalen ……. euro aan de start van de dropping.
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Verslag 15/11/09

Na de formatie werden we in twee groepen verdeeld. We moesten beiden grief zoeken
om een vlot te maken. Om da onze groep er nog ni helemaal uit was welk vlot te maken
hebben we het materiaal voor beiden mee gepakt. De groep van Lampong mocht eerst
vertrekken naar de Vrouwvliet en wij moesten daarna een andere route pakken als we
daar aankwamen stond de sjeit daar al me zenne remorque, en koedoe(den overloper)
was aant overlopen over de vrouwvliet me e koor. Daar moesten we ons vlot maken en
da mocht één iemand al direct opt vlot de rest moest via t koor da daar overgespanne
was. Na pakt 5 seconden wast vlot van lampong zen groep al kapot. We moesten dan
naar balonnekes varen en die terug brengen naar de start. Gezien da vlot toch ni meer
kon varen besloot kookaburra ma te voet te gaan en dus alle ballonekes te pakken. Op
drie na want die hadden wij al roeiend gepakt zij wonnen dus en wij waren eeerlijk
verloren en dan hemme we alles afgebroken en zen we terug naart lokaal gegaan op
sjeit zenne remorque.

N. Pinguïn
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VT’s
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Programma numero deux
Er staat weer veel te gebeuren de volgende maanden, en dan vooral veel werk maar da gaat allemaal lukken want wij
zijn de vt’s van Parsival en wij kunnen alles! ;-) Bereid u voor op het ergste, hier komt het programmaaaaaaaaaa….
Zondag de 29ste november:
MOSSELEN!
9 uur aan het lokaal om alles mee klaar te zetten enzo.
Van 2 tot 5 begeleiden jullie mee het groepsspel!
En we laten ons vandaag ook 2x veilen (om 13 uur en 18 uur). Zorg
dat je zeker aanwezig bent en neem al jullie familie, vrienden, …
mee met veel centjes 
Drukke dag dus ;)
Vrijdagavond de 4de december:
Districtsactiviteit!
Kom om 19 uur naar het lokaal, om 22 uur zullen jullie daar ongeveer terug zijn!
Zaterdag den 12de december:
Het zijn examens vergadering
Van 19 uur tot 22 uur!
Neem een koplamp mee!
Zondag den 20ste december:
DROPPING!
13 uur aan het lokaal!
Doe warme kleren aan!
Zaterdag den 26ste december:
Lichtstoet!
We baten vandaag een jeneverkraampje uit op de markt in Katelijne!
Van 14 uur tot een kot in de nacht…
Zaterdag den 2de januari:
Avondje chillen en rusten van de vermoeiende dagen aan de kerststal,
om 20 uur ginderachter!
Zondag den 10de januari:
Van 2 tot 5

Zaterdagavond de 16 januari:
Centjes verdienen op de nieuwjaarsreceptie van de landroverclub
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Juiste uren enzo volgen nog: waarschijnlijk van een uur of 6 tot
laat!
Voor als ge nog veel energie hebt 
Zondagvoormiddag 17 januari:
Van 10 tot 12: schaatsen met de groep!
Voila, laat op tijd iets weten als ge niet kunt komen hé
Gnoe: 0496 79 00 08
&
Springbok: 0473 79 34 31
Or vtleiding@parsival.be
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WEEKEND 1: Merkenveld (6-7-8 november!)

wist je datjes..




































we 3,5 uur doen over 8,5 km
je niet zonder petzl in het bos mag gaan
er een serieus spraakgebrek is bij de vt’s
er dan uitspraken komen als ''stoeme stekske'' en ''niet alleen marrokanen fietsen
pikken''
we allemaal op Springbok springen
Bever nachtblind is maar toch borden opmerkt in een donker bos
we altijd lachen met müchentüchen (lees: machen tachen)
er een mega machen tachen bestaat
deze bestaat uit meer machen dan tachen
er meer tachen op het vuur moeten
we gingen zwemmen omdat het slecht weer was
dat het dan toch goed weer werd
het water koud was en de springplanken hoog
we ook naar een doolhof konden gaan
Merkenveld al een doolhof was
Kameel vet in zijn oren heeft
het weerwolvenspel leuk is
dat Kongoni altijd als eerste dood was
dat er geen tachen in het bos lagen
dat we op het einde er toch veel hadden
als Pelikaan zegt dat je moet wapperen, je dat niet mag doen
we veel geleerd hebben tijdens de kwis
de nieuwe naam voor boterham smeerlap is.
en voor een brood, smeerblok
expressiespelletjes leuk zijn
we vooral hard hebben gelachen
er veel gepist is tegen elkaar
dat de leiding goede spaghetti kan maken
dat ze dit nog mogen doen
dat salami ook wel vuile vriend genoemd wordt (sal ami)
er ook een 'schrijfgebrek' is.
het tijd is voor bever om naar een gehandicapte school te gaan, zegt hij
Pelikaan een sabbateur is.
Aggy en Traggy zoals Jip en Janneke zijn.
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DROPPING VT’S PARSIVAL
Zondag 20 december 2009 om 19u
Waar? Kerststal in park Borgerstein (ingang in Schorsemolenstraat)
De prijs voor dit avontuur? 5 euro per persoon
Wanneer?

Wat kan u verwachten…
U zal zich zeker niet vervelen onderweg…
u kan zeker zijn van een mooie wandeling, een beetje avontuur en lekkere drankjes en
hapjes onderweg, om u op te warmen. Om er ook zeker van te zijn dat jullie dit alles zeker
niet gaan missen, geven we jullie natuurlijk de eerste post en de nodige noodinfo mee.

Iets niet duidelijk?
Blijf dan niet met vragen zitten maar mail ze naar vtleiding@parsival.be. Kan u niet
wachten op het antwoord? Bel dan naar 0473793431 als u Springbok aan de lijn wil,
of 0496790008 als u Gnoe aan de lijn wil.

U wilt zich inschrijven …
Vul dan het onderstaande strookje in en geeft het aan de VT’s of hun
leiding. U kan zich ook inschrijven via mail (vtleiding@parsival.be). Of
schrijf telefonisch in via bovenstaande nummers.

U wil niet voor verrassingen staan?
Breng dan zeker een kompas mee en voorzie u van een licht (zaklamp of dergelijke). Goede
stapschoenen en stevige kleding zijn zeker geen overbodige luxe.
De dropping start aan de kerststal, deze bevindt zich op het domein van Borgerstein, u kan
ze bereiken via de zijingang langs de schorsemolenstraat. U beëindigt u tocht terug aan de
kerststal.

Tot op de dropping!
Agame, Bever, Kameel, Kongoni, Tupaja, Zwaluw, tragopaan,
Pelikaan, Gnoe en Springbok
……………………………………………………………
U komt op zondag 20 december? Uitstekend idee!
Wij, ……………………………………………………..zullen aanwezig zijn
met in het totaal…………..personen. We betalen ……. euro aan de start van
de dropping.
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Leiding achter de schermen:

Leiding zou geen leiding zijn, moesten zij zich na de uren van 2 tot 5 ook niet rot
amuseren, samen zitten en bij elkaar hangen, een gezellig avondje organiseren. Daar
denken wij nog steeds zo over! Als leidingsploeg staan we er steeds op zondag in die
geweldige formatie achter al die individuen zitten één voor één allemaal zotte dames en
heren, die genieten van zich eens zot doen en laten gaan. We zijn jong en we willen wat .
aan.

Ladiesnight!
Alle meisjesleiding een avond samen, wat
geeft dat? Veel meer dan alleen geroddel
en gelach!
Op leidersweekend was de datum alvast
afgesproken zodat zeker niemand ontbrak,
het concept was toen wat groter dan het
uiteindelijk geworden is, maar gezellig was
het zeker en vast!
Vrijdag 16 oktober, afspraak rond 18uur
voor samen inkopen te gaan doen in de
colruyt. Onze mening was steeds unaniem,
verbazingwekkend voor allemaal dames bij
elkaar. We vulden onze kar met tomaten,
ansjovissen, hesp, salami, toastjes, tonijn,
appels, bananen, druiven, chocola, nog wat
chocola, vatje wijn, champignons,
pizzadeeg, wafeltjes, mozzarella, kaas,
ajuinen, Fanta, …
Ziezo, alles in de rugzakken en fietszakken
laden en fietsen naar Springbok en Kauw
thuis. Daar de tafel volstallen met al het
lekkers en dan aperitieven maar, samen
met de warme hapjes.
De eettafel was vrolijk gedekt, rood
tafellaken, oranje servetten, blauwe
onderleggers, gele kaarsen, bijna een
kinderfeestje! We geraakten er net alle 10

Tijd voor ons eten te maken, jawel
zelfgemaakt pizza’s!

Iedereen deed er wel iets op en elke pizza
had zijn eigenschappen. Een pizza zonder
vlees voor Kraanvogel, zonder mozzarella
voor Sifaka, extra ajuinen bij Arasari en
goed veel kruiden voor Kariboe.
Ondertussen riepen we door elkaar wat er
nog moest gebeuren en wat er zeker niet
mocht ontbreken. Als een keuken zou
leven, was zij toen zeker doof geweest! 
Omdat niet al de pizza’s tezamen in de
oven geraken werd het een pizzabuffet.
Hier en daar werden er kappertjes, olijven
of champignons afgeschraapt.
Terwijl we onze magen vulden, vloeide de
wijn, cola en Fanta en hadden we het over
onze favoriete onderwerpen: het kamp, het
school, ziekenhuiservaringen, feestjes, zelfs
over auto’s en natuurlijk ook over onze
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jongensleiding. En neen jongens, we
hebben niet over shampoo gepraat!
De pizza’s waren heerlijk maar geraakten
niet allemaal op, zodat familie Van Dievel er
de volgende dag nog van kon
genieten.

Daarna kwam nog eens het hoogtepunt van
de avond! Chocoladefondue! Vers
gesmolten met een paar extra ingrediënten.
Jammiejam.. Enkele potjes stonden
verspreid op tafel en doppen maar, banaan
was de favoriet. We gingen alsmaar meer
en meer achterover hangen onder tafel.
Iedereen zat propvol maar toch gaven we
niet op. De chocolade moest op zijn minst
toch opgeraken? Ondertussen bleven we
giechelen, roddelen en geheimen
uitwisselen.
Toen kwam het de moment om de
zelfontspanner op het fototoestel boven te
halen! Groepsfoto’s trekken als herinnering,
ze begonnen braaf met allemaal een kleine
glimlach, tot schaterlachen, enkele die
Tagoean pestten door vlak voordat de foto
genomen werd chocolade op haar wang te
smeren en het eindigde met allemaal
chocolade op onze tanden gesmeerd! Een
aanrader om te proberen thuis, geeft
sowieso de grappigste foto ooit! 

Toen we uitgelachen waren van de foto’s
hebben we nog wat na-getafeld, ons eten
laten zakken. De zakken chips die we nog
hadden liggen zijn zelfs niet meer
opgeraakt.
Dan hebben we ons in de zetel geploft,
beetje gezapt op tv, maar aangezien er
niets meer te beleven was zijn we maar een
spelletje beginnen spelen. Een grappig
kringspelletje waar iedereen hard in opging
en ook concentratie nodig was! Zo sloten
we de prachtige avond af, zeker voor
herhaling vatbaar!

En ahja jongens, waar blijft jullie
boysnight*alias bierfiets?? Wij zijn alvast
benieuwd of daar nog iets van in huis gaat
komen! En als er iets van in huis komt,
kunnen jullie ons vast niet evenaren ;-)
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Opendeurdagen 2009
De vorige opendeurdag leek
nog maar net voorbij of daar
was de volgende al. Tenten
rechtzetten, tafels plaatsen,
den tap uittesten, frigo’s
vullen, … al een week op
voorhand werd er hard
gewerkt om alles in orde te
maken. En dan het weekend
zelf natuurlijk!
Zaterdagmorgen werd er door iedereen met een bang hart afgewacht of de
regen al ons harde werk niet zou wegspoelen. Gelukkig werd het nog een
stralende dag die alvast goed begon met een succesvolle bingo. Steltral,
kraanvogel en kauw riepen op professionele wijze
de nummers af. De rest van de leiding hield het
werk even voor bekeken om mee te spelen.
Nadat de prijzen waren uitgedeeld was het tijd om
er terug in te vliegen. Er werden cocktails gemixt,
hamburgers gebakken, pintjes getapt, glazen
afgewassen, uniformen verkocht, …
Nadat we met zijn allen nog lekker spaghetti
hadden gegeten was het tijd voor het hoogtepunt
van de avond: Bal Marginal. Verkleden, onnozel
doen, pintjes drinken, … Voor de leiding werd het nog een lange maar leuke
nacht….

38

Na een lange maar leuke nacht volgt een korte en pijnlijke ochtend. Zondag
was weer hard werken geblazen
maar wederom een groot
succes!
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Columnke : “een rondje van de Snoek”
Beste ouders, leden en leiding,
Het dringt nog steeds niet goed tot mij door en daar vragen ze het al: ”zeg Snoek kunde gij geen
tekstje schrijven over u scoutscarrière en hoe het nu is om gestopt te zijn?”
Ja, lap daar heb ik het al aan mijne rekker hé, het klinkt ook zo vies, gestopt zijn… Een beetje als
een verstokte roker die probeert te stoppen met roken. Het lukt ook niet goed, net als het hun
meestal niet lukt.
Hoe langer je er dan over nadenkt hoe erger het wordt: Al 17 jaar is de scouts mijn vriendenkring,
je staat er mee op en je gaat er mee uit bij wijze van spreken. Hoe kan je nu zoiets samenvatten
op een A4’tje?
Heel kort samengevat was het vanaf kapoentje tot leiding een prachtige ervaring die zowat 9650
uur duurde. Dit is grofweg 17 jaar elk weekend vier uur naar elke vergadering plus elk jaar 14
dagen intensief op kamp. Om te vergelijken komt dat overeen met een volledig jaar non stop, dat
geeft 8760 uur ( 365 x 24 uur)
Maar een heel jaar dag en nacht scout zou wat overdreven zijn, maar anderzijds zou ik er geen
minuut van willen gemist hebben.
Het is ook raar om geen volle mailbox meer te hebben met allemaal halve spam mailtjes van je
medeleiding over feestjes en andere dringendere zaken. Of ouders met dank mailtjes, zoek
mailtjes of klaag mailtjes ( en terecht, we hebben ze allemaal graag, feedback is zeer belangrijk)
Anders kan je hier binnensmonds eens op vloeken, maar als die mailtjes weg zijn is het echt een
leegte, wat gaat dat worden met de komende zondagen? Ik ga toch stiekem rond half een dat
uniform aantrekken hoor, je zou het afkickverschijnselen kunnen noemen… Zouden er ook
stickers en kauwgommen bestaan voor oud scouts? Misschien is dit een gat in de markt, ik zal het
publiek eens moeten warm maken hiervoor. Ook zouden ze wat typische geuren moeten
verkopen, ik denk even aan de tentengeur vanuit een materiaalkot, of de vuurgeur uit je
scoutstrui, natuurlijk gemengd met andere rare geurtjes. Zo’n dingen kan je toch niet vinden
buiten de scouts? Helaas zullen velen bij het lezen van deze regels zich andere geurtjes van mij
herinneren. Achja  dat hoort er dan ook maar bij zeker.
Ook is het jammer dat met Wolf en mij het jaar 1986 opgebruikt is in Parsival.
Als VT’s waren we nog met vijf: Hert, Jacana, Wolf, Wisent en ik en we hebben het lang
volgehouden maar nu is het gedaan. Overal vind je er foto’s en herinneringen van terug.
Ik hoop in de toekomst nog wel veel van iedereen te horen en misschien eens te fourieren op een
weekendje of bij te springen als er examens zijn.
Als de kindjes me te hard missen ben ik ook bereid om eens te babysitten, hiervoor moet je maar
bellen, want ook ik ga ze heel hard missen. Gelukkig woon ik dicht bij Dijkstein en zie ik er nog een
heleboel naar school gaan die dan enthousiast roepen, zalig toch?
Voor de rest zullen jullie mij wel altijd zien op de fuiven, het opendeur weekend, de dropping,
spaghettiavondjes, enz.
Het integreren in de oud scouts groep van Parsival zal een grote opgave worden en ik weet nog
niet of ik daar klaar voor ben ( ik kan helemaal niet zo goed drinken  ) maar ook dat zal ik wel
proberen.
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Parsival Beroemd
Parsival start een acteercarrière bij VTM.
Tijdens een groepsraad kwam het ter
sprake, de tvzender VTM had aan onze
goede bron en rechtstreekse connectie
met de tvzender, Zeehond, gevraagd of dat
wij het zagen zitten om mee te spelen in
een aflevering van Zone Stad.
Zo werd er onderhaneld en werd het
allemaal op punt gezet. We zouden met de
leidings gaan figureren in een aflevering
van zonestad. Het speelde zich allemaal af
tijdens scoutskamp, vandaar dat ze ook
vroegen dat ze mochten gebruik maken
van onze tenten. We stemden toe!
Omdat de opnames in juli vielen en in het
midden van de week kon er niet zo veel
volk van ons aanwezig zijn. Enkele leiding,
vt’s en givers waren aanwezig. Ze
verbleven 2 dagen in Antwerpen.

De Parsivalianen die mee waren vonden
het een unieke ervaring, maar het acteerleven is ook niet alles, zo moesten heel
veel scènes steeds opnieuw gefilmd
worden omdat er een detail niet klopte.
Verder deden ze achter de schermen
praatjes met Lien Van de Kelder, Guy Van
Sande, Ides Meire,…
Over wat de aflevering zal gaan en als je
het acteer talent van Agoeti, Gnoe, Dingo,
Steltral, Kraanvogel, Springbok,.. wilt
bewonderen moet je MAANDAG 7
DECEMBER zeker en vast naar vtm kijken!!
Schrijf het in jullie agenda!
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Uit de oude doos!
Wie herinnert zich het 25-jarig Parsival bestaan nog? Waarschijnlijk van de leden
amper iemand, tenzij jullie oudere broers of zussen hebben of ouders die toen in de
scouts zaten. Zondag 19 april 1998. Na heel veel berekeningen werd een reusachtig
vlot gemaakt, waar we met de hele groep op zouden gaan varen. Deze stunt verdiende
een plaatsje in de krant! Ziehier het artikel van toen..
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Nog een krantenartikel? Jaja die van Parsival, geen gewoon zou je bijna kunnen
zeggen. Enkele jaren geleden hebben we een eigen bier gebrouwen en dat moest
natuurlijk ook in de krant komen! Jammer genoeg is onze voorraad ondertussen al
uitgeput.
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Vrijdag 23 oktober 2009 - Dag van de jeugdbeweging
04u00 – Sjorren, tenten rechtzetten en bokes smeren

07u00 – Ontbijt, massaformatie, ochtendgymnastiek
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12u00 – Muziek, optocht, springkasteel, …

23u00 – Nacht van de jeugdbeweging
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