VERJAARDAGEN

UIT DE OUDE DOOS
DATABANK

LEIDING IN DE COULISSEN

RONDJE TAKKEN

Voorwoord
December!
Een nieuwe pk, een groots sinterklaasfeest,
avondvergaderingen die stilletjes aan de intrede
doen, examens voor de leden, nog een klein
weekendje misschien, vergaderingen met het
district, een warm kampvuurtje.
December 2010 de laatste maand van dit jaar, de 4de
maand van ons scoutsjaar.
De leiding is er weer helemaal ingekomen, de leden amuseren zich rot en krijgen elke
week weer een nieuwe verrassing voorgeschoteld. Blaadjes zijn gevallen, de sneeuw
hangt in de lucht. Tijd voor de drie-dubbele-laag dikke truien, 5 sjaals, 2 mutsen, 4 paar
handschoenen om toch maar geen kou te hebben. De winter is in zicht. GlOeInD ErBiJ is
volledig ingewijd.
“We zijn goe bezig”!
Activiteiten komen en gaan. Zo was onze opendeurdag weer
een jaarlijks succes, waar zowel leiding als leden een
weekend lang paraat stonden, om 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!

Verbouwingen in het lokaal, vormingen, spelende leden, een bibberkot, vergaderingen
met het groepscomité, groepsraden met de leiding, een gezellig avondje.
Multifunctioneel! Ons lokaal dat leeft!

Het PK-team
Sifaka, Stokstaart, Agoeti & Otter

Een tafel met inhoud
Voorwoord
Databank
Verjaardagen
Kapoenen
Welpen
Jojo’s
Givers
Vt’s
Leiding in de coulissen
Wist-je-datjes opendeur
Uit de oude doos

Databank
Schaatsen @ Leest met
de hele groep

Zondag 28
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november 2010

10U @ FLANDERS ON ICE

Mosselsouper!

Kamp 2011
01/08/2011 – 11/08/2011

Ouderdag
Zondag 1
mei

Kapoenen :: 01/08/2011 –
07/08/2011

FUIF
Zaterdag 12
februari
Perrron M

Verjaardagen december – januari- februari
DECEMBER
1
3
6
7
12
13
14
14
16
21
22
29

DE MUNTER
VANDERAUWERMEULEN
VOSSENBERG
WISPELTURIGE
BROCKEN
FELLE
NOTE
ONOPVALLENDE
OPGEWEKTE
CASSEUR
VANDERSANDE
ARNAUTS

STEF
TIBO
ALEXANDER
SIFAKA
ELI
MARABOE
LARS
MARMOT
KARIBOE
ARNE
ERINN
JARNE

KAPOEN
KAPOEN
WELP
LEIDING
WELP
JOJO
WELP
VT
LEIDING
WELP
JOJO
WELP

JANUARI
2
4
10
10
11
15
15
15
18
20
21
21
23
26
26
26
26
31

BERINGS
NIEUWSGIERIGE
SARENS
SPONTAAN
BROCKEN
SCHERPZINNINGE
HEREMANS
GIESBERTS
ZELFSTANDIGE
ONGEHOORZAME
ZELFREDZAME
WARSINSKI
CUYT
IMBRECHTS
IMBRECHTS
AANGENAME
VOLGZAME
AAOUAM

BEREKET
PINGUIN
ROBBE
WINTERKONINKJE
GITTE
DHOLE
LAURA
MATTHIAS
LAMPONGAAP
PENSEELAAP
OTTER
ELENA
IVEN
FIEN
MARIJN
SAKI
HYENA
ILIAS

WELP
GIVER
JOJO
GIVER
KAPOEN
JOJO
JOJO
JOJO
VT
GIVER
LEIDING
KAPOEN
WELP
KAPOEN
WELP
LEIDING
JOJO
WELP

FEBRUARI
5
10
14
21
23
24
26

VAN LEEMPUTTE
SPONTANE
HULPVAARDIGE
MONDIGE
SPEELSE
NOTE
GRILLIGE

BRAM
TUPAJA
TAGOEAN
ARASARI
GNOE
EVA
POTTO

WELP
LEIDING
LEIDING
LEIDING
LEIDING
JOJO
GIVER

PRIJSLIJST UNIFORMEN
PARSIVALTRUI
PARSIVAL T-SHIRT

€ 15,00
€ 6,00

KAPOENENTRUI

€ 15,00

WELPENTRUI

€12,00

DAS

€ 8,00

DASRING

€ 1,50

GROEPSSCHILD

€ 1,50

GROEPSBANDJE

€ 1,50

JAARKENTEKEN

€ 1,00

BELOFTETEKEN WELP

€ 1,00

BELOFTETEKEN JOJO

€ 1,00

Kapoenen

Programma KapoeneN
Zondag 12 december – Winnen de superhelden? Batman, Mega
Mindy, Superman!
Vandaag gaan we de slechte helden proberen te verslaan! Hoe gaan we dit doen?
Met de hulp van vele andere kindjes gaan we hen proberen te vangen! Maar pas op!
Ze liggen op de loer, wie weet hebben ze wel een grote val gezet!
We spreken voor deze vergadering af aan het militair domein, niet aan het lokaal. Dit
aan de ingang in de moermanstraat!
Doe zeker warme kleren aan!
 14u tot 17u
 Afspraak aan militair domein, zo ook komen halen
 Warme kledij aandoen!

Zondag 19 december – We bouwen een feestje omdat het bijna
kerstmis is!
Het is bijna Kerstmis en ook dit willen feestelijk vieren met de kapoenen. Maar we
moeten eerst dit feestje voorbereiden: de boom versieren, hapjes maken, het lokaal
versieren, een brief aan de kerstman schrijven. EN dan..het grote kapoenenkerstfeest!
 14u tot 17u
 @ lokaal
 Breng allemaal een pakje van 2,5 euro mee

Vrijdag 7 januari – de grote kapoenenquiz!
Om de kapoenen al een beetje terug voor te bereiden op school en terug op de
bankjes te zitten, testen we even het geheugen, na een lange vakantie en het vele
feesten! Nee, dat is niet waar, dat is maar een grapje 
Vandaag maken we er een
holderdebolderopzijnkopachterstevorenzottekapoenenquiz van! Zeker komen!
 18u30 tot 20u30
 @ lokaal

Zondag 16 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!

Zaterdag 22 januari – Vind jij de slechterik?
Wie is de beste onderzoeker van de kapoenen? Wie vindt de slechterik? Waar heeft
hij zich verstopt en waar is het gebeurd? Hoe laat en wanneer?
Het lokaal is de ‘crime scene’! Wees voorzichtig dat je je de sporen niet uitwist, wees
op je hoede, kijk goed rond!
Zijn de kapoenen de beste speurders?
 18u30 tot 20u30
 @ lokaal
Zondag 30 januari – De dikke eskimovergadering
In januari is het nog altijd koud, zouden de eskimo’s het op de Noordpool ook koud
hebben? Vinden ze het hier dan niet lekker warm? Wij gaan dit een keer uittesten en
een zondagje spelletjes spelen als dikke eskimo!
 14u tot 17u
 @ lokaal
 Kom verkleed als een dikke eskimo 

Vragen? 1 adres: kapoenenleiding@parsival.be!
Gelieve ons steeds te verwittigen op dit emailadres of via::
Otter: 0473/ 22 99 24
Kariboe: 0477/ 71 03 93
Giraf: 0473/ 34 83 83
Tragopaan: 0472/ 33 02 43
Kameel: 0475/ 43 70 66
Agoeti: 0486/ 17 21 94

Kapoenenmomenten

Welpen

Programma
Welpen
Beste welpen!
Het eerste weekend is al achter de rug.
Dus is het tijd voor een reeks nieuwe vergaderingen voor de komende weken!
Zondag 28 november 2010 14 - 17 uur: Mosselen
Mosselspel met de hele groep.
Kom zeker samen met mama, papa, broers, zussen, oma,opa, … genieten van onze
ze heerlijke mosseltjes. Voor meer info, check onze website.
Zondag 5 december 2010 14 - 17 uur: Sinterklaasvergadering
De Sint komt! Wees braaf en goedgeluimd.
Zondag 12 december 2010 14 - 17 uur: Een tegen allen
Wie is de sterkste bij de Welpen?
Zondag 19 december 2010 13.45 – 16.45 uur: Stadsspel
We spreken af aan Opsinjoor op de Grote Markt van Mechelen.
Zondag 26 december 2010 van 14 – 17 uur: Geen vergadering
Jullie mogen nog een dagje uitrusten van kerstmis!
Zondag 2 januari 2010 14 - 17 uur: De leiding heeft nog een ideetje!
Ideeën!
Donderdag 6 januari 2010: Dropping
Verdere info volgt.
Zondag 16 januari 2010 van 10u - 12u: Schaatsen met de hele groep
We spreken om 10 uur af aan de schaatsbaan van Leest.
Vrijdag 21 januari 2010 van 18.45 – 21.15 uur: Olympische Spelen
We spreken af aan Opsinjoor op de Grote Markt van Mechelen. Daar mag je mama
of papa je ook terug komen ophalen.
Meebrengen: conditie, spieren, teamspirit, sociale vaardigheden, …
Hebben jullie nog vragen?
welpenleiding@parsival.be

Puzzelen & knutselen
1. Zoek de 6 verschillen

2. Sudoku
Elke Sudoku puzzel bestaat uit een groot vierkant met 6 mini-vierkantjes.
Een aantal cijfers zijn gegeven om je op weg te helpen.
Voor het oplossen van de puzzel gelden de volgende twee regels:
* In elke rij (horizontaal) en elke kolom (verticaal) van het totale vierkant
mag een gekozen
getal (1 tot en met 6) telkens maar één keer
voorkomen.
* Binnen één mini-vierkant mag een getal (1 tot en met 6) ook maar één keer
voorkomen.

3. Dieren tekenen aan de hand van … je hand
Kameel

4. Kleuren
maar!

Vogel

Welpenmomenten

Jojo’s

Programma Jojo’s
De winter begint nu pas echt op gang te komen. Nog even tijd om braaf te zijn voor de goede man en de kerstboom te plaatsen. Maar wij
zitten ook niet stil tijdens deze leuke tijden! Lees de brief aandachtig en ontdek wat we nog dit jaar zullen doen. Dit zal de laatste brief zijn
om het jaar 2010 af te sluiten en een nieuw jaar te beginnen.
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26 december
Jaarlijkse lichtstoet
Geen vergadering
maar kom maar
eens kijken
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We verwachten jullie steeds in perfect uniform, dit zal
regelmatig gecontroleerd worden.
Probeer allemaal zoveel mogelijk te komen! Grote opkomsten
zijn altijd leuker, indien je een keer niet aanwezig kan zijn,
gelieve dan 24 uur op voorhand te verwittigen ofwel op
jojoleiding@parsival.be
Ofwel
Tagoean: 0475/218295
Kauw: 0494/708016
Arasari: 0477/767807

Merel: 0484/133850
Pelikaan: 0478/338118
Bever: 0472/367835

Enkele jojo verslagen van onze zondagen, de een
al wat korter dan de andere
Verslag zondag 26/09
Het was een leuke namiddag.
Eerst wandelden we naar het militair domein.
Daar werden we in twee groepen verdeeld,
Daarna kregen uitleg over het spel, het leek op Stratego.
We kregen toen kaartjes voor onze rang te weten
(hoe hoger de rang hoe meer mensen je kon overwinnen)
En we begonnen te strijden . Het was heel fijn
Toen wandelden we terug naar het scoutslokaal
Dries Van den broeck

Dik , dikker , dikst vergadering.
Van 2 tot 5 aan het lokaal.
Toen wij aankwamen aan het lokaal moesten we eerst de rommel van het bibberkot opruimen
en mee naar huis nemen. Wij moesten veel kussens meenemen om onder onze kleren te
steken om ons zo dik mogelijk te maken .(ik was natuurlijk de dikste) Dan moesten we onze
kussens dus onder onze kleren steken en dan gingen we op het gras spellekes spelen zoals ;
rugby , pletwals , stronten (of zoiets) en nog veel meer. We moesten elkaar dus zoveel
mogelijk pijn doen. Er was ook iemand jarig, de Wannes en we hebben daar chips van
gekregen. En dan hebben we nog een paar spellekes gespeeld en zijn we terug naar het lokaal
gegaan , aan het lokaal hebben we nog hamburgers (alleen vlees) gekregen met ketchup en
mayonais dat de leiding had gekocht met het geld dat we hadden verdiend met het bibberkot.
Daarna moesten we onze kussens onderuit doen voor de formatie en naar huis gaan. Iedereen
is dood EINDE.

Maraboe

3de jaarsweekend
Ons weekend begon oep de vrijdag aan ‘t perron van GSM ( Groot Station
Mechelen).
Op weg legde de leiding een spel uit da heel het weekend ging dure.
Eens we daar ware in Sint Joris Weert, gingen wij hout zoekee vo een vuurtje.
Daarna speelde wij pim pam pet. Wie een vraag just had kreeg een stukske space
cake daarna ginge wij slpn.
De volgende morgent ginge welle ete en daarna ons vuur trg hout op legge. We
speelde baseball.
Dan wast middag en ginge welle lere knope en morse en kaart leeze op een kalkske
enzo voort en dan ginge wij per twee nen tour doen en daarna hebbe wij trg vuur
gemaakt zoda we ht warm kreegen en toen ng raadsels en griezelverhale verteld en
dan gaan slpn en dan trg naar huis da wast.
’t Was e kei bangelijk bar koud weekend. Vooral ’t ete was goe (oep alles ketchup en
mayonais)
Fantasierijke Caraya

1ste dag van het scoutsjaar:
1:het dansje en het jaarlied (viel mee)
2:de over gang (grappig, maar saai)
3:leiding omvergooien om de weten wie je leiding is (duurde lang)
4:met de leiding toffe spelletjes gaan spel om elkaar beter te leren kennen (tof)
meer kan ik er niet over zeggen alleen was het een heel toffe dag, een goed begin
voor het nieuwe scoutsjaar
groeten Nele Van de Vliet 2de jaar

Jojoweekend 19-20-21 november 2010 – Berlaar
Zaterdagnamiddag speelden we een gootjesspel waarbij de jojo’s enkele opdrachten
moesten uitvoeren, een van de opdrachten was: Maak een gedichtje over de leiding.
Het dichttalent van onze pateekes:
Kauw is handig met touw,
Merel is een sterke kerel,
Arasari is leuk en ze lacht zich vaak een deuk,
Pelikaan lijkt op een banaan,
Bever heeft een gezonde lever,
En wat Tagoean wel allemaal niet kan…
Dit is onze leiding en we zijn blij
’t thema van’t jaar is GLOEIEND ERBIJ

EN WEET JE WA IK HEB? VUUUUUUUUUUUR
Maraboe is cooool
(Door Alana, Eline en uiteraard Maraboe)

Merel is een goede kerel,
Bever rijd in een kever,
Pelikaan eet graag banaan,
Kauw laat ons niet staan in de kou,
Tagoean is een vrouw die heel veel kan,
Arasari zingt als een kanarie
(Bedenkers onbekend)

De tevreden kauw,
Een kleine lieve vogel
Met een hart vol liefde
Ze is ook heel nobel
Haar hart is niet koud
Om niet te vergeten
Ze is ook tevreden
En daar valt mee te leven
Anders moet je het maar leren!
(Door Noor)

Een andere opdracht was om enkele wist je datjes te verzinnen zodat onze PK toch
ook gevuld geraakt..
Wist je dat…
-We de eerste avond pannenkoeken me suiker eten zonder gamel of
iets: leuk
-Alle vuilbakken stonken: vies!
-Toen we dachten dat het weekend leuk ging worden Marmot en
Anhinga toch nog kwamen: saaaai!
-Afwassen na spaghetti vies is
-Een hele dag met een onderbroek over je hoofd rondlopen gênant is!
Door Sem.

Wist je dat…
-Arasari veel dubbelzinnige woorden gebruikt
-Hyena graag zwaait!
-De jongens veel lawaai maken ’s morgens!
-Van Duppen graag in de meisjeskamer zit
-Er twee jojo’s van hun fiets vielen
-We van kaarsvet vingers hebben gemaakt
-Er een zwarte hond was en die kunstjes kon
-Pieter Van Duppen op Fennek is? ♥ ♥
-De meisjes in een kei cool lokaal sliepen met een trap naar beneden
-We een groot spel hebben gespeeld met water, echt tof!
-Victor-Jan een pyromaan is
-Caraya iets voor Anhinga voelt
-Het weekend 42,5 uur duurt
-Dhole 1,80 meter groot is
-De grootste leiding 1,91 meter is
Door onder andere Hyena, Luna,…

Wist je dat...
-We zelf fakkels hebben gemaakt
-Meer dan de helft van de jojo’s hun belofte nog moest doen
-Dat het tijdens de belofte friskes was
-We zijn gaan schaatsen
-Er veel ‘hoeren’ op de schaatsbaan waren
-We bijna niet geschaatst hebben omdat een man zonodig het ijs moest poetsen
-Het gootjes-spel mislukt was
-Veel mensen met een onderbroek op hun hoofd rondliepen
-We ons allemaal belachelijk hebben gemaakt tijdens het 60-minuten-spel
-We heel het weekend naar de radio hebben geluisterd
-De vrouwelijke derdejaars heel spastisch kunnen dansen op die muziek
-Hyena en Pieter Van Duppen heel spastisch zijn
-We allemaal poppenhandjes hadden door kaarsvet
-Jan een coole choco is
-Van Duppen een abonnement wou
-We een missie bedachten om Fennek te bevrijden
-Een haarborstel een goede microfoon is
-We een heel lekker vorogerechtje & hoofd & dessert hebben gegeten
-Fennek Hyena en Dhole langs achter heeft gepakt.

Geschreven door de vrouwelijke derdejaars!

Wist Je Dat:
-

Caraya de oppermongool van Mongolië is?

-

Maraboe NIET kan zingen?

-

3e jaars geen kaart kunnen lezen?

-

Hyena & fennek zot werden van Maraboe & Ara ’s gezang (kattengejank)?

-

Billionaire een kutlied is?

-

Caraya een mentale achterstand heeft?

-

Fennek niet meer mag vloeken?

-

Dhole een slijmbal is?

-

Dhole Caraya alleen maar in de mond pakt?

-

Fennek geen sexy meer mag zeggen?

-

Luna beter kan wapperen dan Caraya?

-

De 3e jaars allemaal spasten zijn?

-

Bever zijn gamel naar de kloeten is door de karamel van de 3e jaars?

-

Arend heel goed achteruit kan lopen?

-

Arend Caraya altijd pijn doet?

-

Dhole goed een hoer kan nadoen?

-

Ara liever een hoer nadoet dan Fennek uit te schelden?

-

Arasari goed een kalkoen kan nadoen?

-

Bever ons verliet voor saaie dingen (studeren)?

-

Merel een strand Janet is?

-

Kauw te braaf is?

-

Pelikaan kei droewg is?

-

Arend de winnaar was van het moordenspel?

-

Maraboe dood in het bos lag met een bebloed mes naast haar?

-

Luna als eerste dood was?

-

De leiding over verschillende soorten scheten praat?

-

Dat de 3e jaars & Tagoean dolfijn en vink missen, maar steenbok niet? 

-

Tagoean hete scheten laat?

-

Arasari en Maraboe vechten voor de karamel?

-

De regen onze afwas deed?

-

Het 3e jaars weekend écht geweldig was?

Wist je datjes aangevuld door de leiding:
-Ons kampvuur 24 uur op 24 uur heeft gebrand?
-Merel heel het bos hiervoor wou leeghalen aangezien er rond ons plaatsje geen
takje te bespeuren was?
-Luna graag wappert?
-De derdejaars zaterdagvoormiddag allemaal zichzelf int zak hebben gezet?
-Caraya bijvoorbeeld heel de voormiddag lang hout heeft gezocht?
-Maraboe haar voet en hand nogal goed overeenkwamen?
-Fennek constant lag te zingen?
-Hyena enkele kilometertjes heeft gelopen?
-Luna zich verstopte voor Pelikaan?
-Het veel heeft geregend?
-Velen hun slaapzak toch niet echt warm genoeg is?
-We zaterdagavond gezellig onder ons afdakje zaten?
-We dan maar raadseltjes begonnen te vertellen?
-Het bij sommige jojo’s echt lang duurt voor ze deze door hebben?
-Het land van GeenRnochI een raar land is?
-We veel goei moppen hebben gehoord?
-Sommige iets minder duidelijk waren?
-Tagoean de moppen van Caraya veel duidelijker vertelt?
-Luna zot is van griezelverhalen?
-Kauw iets minder?
-Kauw het slechtst tegen de griezelverhalen kon
-Er veel gekrest is die avond?
-Vooral Hyena, in het donker met een kap op, eng is?
-De griezelverhalen bleven komen?
-Merel niet van ophouden weet?
-Drup drup drup drup… ?
-Zondagvoormiddag Maraboe, Ara, Hyena en Fennek de oriëntatietocht nog een
keertje hebben gedaan?
-Ze zaterdag op geen één post zijn geraakt?
-Maar enkele treintje van plezier leuk vinden?
-Kauw de Caraya heel veel zoentjes gegeven heeft en vervolgens andersom?
-Jojo’s snel gekruist of niet gekruist in de war zijn?
-De mietjesracket wel erg in trek was dit weekend?
-Arend de massamoordenaar van het weekend was, hoewel Maraboe hier veel aan
geholpen heeft.
-We het weekend afsloten met een paar vettige croque monsieurs?

-We net genoeg cake bijhadden?
-Maar 2 hiervan zelf gebakken waren ö
-Kauw goed is in het versieren van de conducteur en hierdoor gratis mocht reizen ;)
-We allemaal nog dagen na het weekend met 1 bepaald liedje in ons hoofd zaten:
Billionair?

En dan de commentaar op wat de derdejaars over ons schreven:
-Bever met heel veel spijt in het hart zaterdag is weggaan
-Arasari echt héél goe een kalkoen kan nadoen!
-Pelikaan nen droogmans is
-Tagoean ook warme scheten kan laten
-En niet enkel Tagoean eigenlijk, het was een heel scheet -weekend
-Kauw te braaf is.
-Merel een strandjanet is
-Merel volgens hem den beste is in home runs slagen maar dat de jojo’s het daar niet
mee eens zijn.

Jojo- momenten

Givers

Programa de dos
domingo 5/12
desde dos horas a cinco horas
Construimos màs como construcction real
llevar : cuchillo y guantes de trabajo
domingo 12/12
diez horas de la manana a la noche una hora
proyecto de acabado
llevar : la semano pasada, mismo que
sabado 18/12
de ocho horas a diez horas por la noche
Nos reunimos en casa, entonces podemos meter nuestras luces traseras hermosa
decoracion del coche
domingo 26/12
cita con la bicicleta a la mitad de la cola del poste ultimos tres
la reunion se hizo a nueve y media de la manana en la localidad de SintKatelijne-Waver
llevar : bicicleta de bloqueo
domingo 2/1
desde dos horas a cinco horas
la recepion de ano nuevo
domingo 16/1
de las horas de diez a doce horas
patin @ leest
Traemos pantalones lorgos y traer cinco millones
la que conviene saber
proximo fin de semana se llevara a cabo el 6 de marzo y el 4,5
Si usted tiene alguna pregunta llamenos
steltral : 0495/761231
camaléon : 0474/258840
pinzon : 0474/533429
sifaka : 0474/628018
la cola del posta 0499/334555

Verslagen van het
weekend
Het weekend met de HELM…
OP EEN DAG…. BILOUTE HEIN… Vertrokken we met 8 givers, 3leiding en 1 gepensioneerde
op weekend. We gingen met de trein wat Sjeit het leukst vind want die kan genieten van het
senioren tarief. Voor de verandering vertrokken we op zaterdag morgen. Wat een schijtezooi
seg, iedereen stond daar met wallen tot op de grond en prut in de ogen. Voordat we die
lekker warme trein ingingen kregen we nog een leuke verassing. Voor elke giver 1ton extra
gewicht. Wat waren we weer blij dat we mee waren. Dat gewicht bestond uit voedsel,
klimgrief en een zeer professionele helm. Hup, de trein in met die slaapkop en hopen dat
iedereen rap actief zou worden. Na 1 keer overstappen konden we afstappen in Dinant.
Omdat het eind oktober/begin november was en het dan altijd heel warm is, dachten de
weergoden ons eens een pleziertje te doen en hebben ze gezorgd voor een beetje
verfrissing. Een deel bleef in het station zitten en een 4-tal bereidwillige givertjes gingen
brood gaan halen en konden zo eens genieten van die regen. We hebben een bakker
geplunderd en ons daarna vol gestoken met ‘wit pain’. We zijn met zijn allen vertrokken uit
het station en na een tijdje liet de leiding ons achter en konden we alleen op pad. Het plan
om ons eens goed zat te zuipen lukte ook al niet meer want in het station was er
rugzakkencontrole. Wij een schat armer en de leiding een schat rijker. Maar omdat de
giverleiding zo liefdevol was hebben ze een deel teruggegeven maar we moesten het leeg
drinken in het station. Dus… we gingen alleen op pad. Rugzak op de bult en weg waren we.
Na een mooi tochtje langs het water zagen we de leiding terug en was de bestemming
bereikt. “Haal al het klimgrief boven”, en na die zin was iedereen zo opgefokt en
nieuwsgierig naar wat er ging gebeuren. De rugzakken onder een zeil en op naar het
avontuur. Onderweg hebben we nog een vriend voor het leven gemaakt, zijn vader was een
krijgsgevangenen en hij vond de scouts zeer fijne, propere en milieubewuste personen (hij
sprak Frans dus het kan zijn dat we het een beetje fout hebben verstaan). Aangekomen in
een bos met een paar mooie rotsjes was het tijd voor die klimbroek aan te trekken en af te
dalen in een vallei zoals we nog nooit afgedaald hebben. Heel fijn was het dat er op sommige
plaatsen aan gedacht was om kleine, diepe, koude zwembaden vol bladeren aan te leggen.
Spijtig genoeg was er niemand in de stemmig om eens te genieten van een frisse duik. Wat
ze tijdens de afdaling allemaal van ons verwachtte was niet normaal . Moesten we daar
opeens Kim Clijsters gaan imiteren … bij de ene al met wat meer elegantie dan bij de andere.
Het was een zeer leerrijke rappel , zo hebben we de verdwijntruc geleerd. Kooka kon die
heel goed. Eerst zien we haar wel, en nog geen 2 seconde later: weg is kooki.
Ook hebben we diersoorten onderzocht, zo zijn we er op uitgekomen dat er fluorescerende
egels bestaan en die kunnen zich ook nog eens transformeren in een bordje. De wonderen
zijn de wereld nog niet uit. Na deze avontuurlijke ervaring gingen we maar eens terug naar
onze rugzakjes en was het tijd om een beetje voedsel binnen te steken. Hamburgers

waarvan de cuisson zeer goed was.
Daarna tentje recht zetten en in onze nest kruipen. In de nacht hebben we wat vreemde
geluiden gehoord maar je weet natuurlijk nooit wat er in die leidingstent gebeurt… Maar
voor deze ene keer was de leiding niet de oorzaak want wat is het eerste dat je te zien krijgt
als uit de tent komt? Koeien die het ondergekakte veld nog harder hadden ondergekakt.
Koeien kennen geen gamellen en plastic flessen dus vinden ze het nodig om daar ook eens
op te kakken. Net wat we wilden als ontbijt! Na alles afgebroken te hebben en iets te eten
konden we weer op pad naar de volgende activiteiten die zalig waren. Kooka vertelt jullie de
rest… BILOUTE HEIN…EINDE!
Tot u dienst, Volhardende Mustang
En kameleon: WAT EEN FIJNE HELM !!!!

In de namiddag van het zelfde weekend 
Weekendverslag by kookaburraaaaaa
Zondag 31 oktober 2010
De voormiddag heeft mustang beschreven, ik doe de nammidag ;).
Rond de middag kwame we aan aan HOTEL DINANT, jeej, op hotel,
Just niks, we ging lekker klimmen .
Alejah, de meerderheid ging eten terwijl sifonski, stoksjeit , mushhi en kookiie naar
Bove ginge, kookiie en mushhi mogte as eerste rappele , joepiie , lucky me ;)
Da laatste giver da rapelde was de zimmiie! Ma typisch, die kerel zat vast 
Hele reddingsoperatie door sjeit ;)
Toen mocht ik (kookie) voorklimme, maar omdat we te weinig setjes hadde moest ik
trug naar benede kome, en sifaka klom verder met de setjes die er af gehaald werde.
Terwijl ginge er 3 givers (mustang, coendu, wiko) en sjeit ne VIA FERATA (ofzoiets)
doen. Met het klimme raakte pinguin niet zo hoog en de gaai viel, maar ondaks datie
gevalle was heeft die nog keii goe verder geklomme tot bove, *applaus*
En vink is een stoute jonge want die pest mij ;)
Toen mochte er 4 andre de via ferata gaan doen, sifaka ,pinguin, gaai en ik..
Het ging allemaal heel goed, en twas plezant ( en hoog ;))
De laatste die de via farate ginge doen ware vink, camelion, zimmie en penseel.
Toen die trug ware moeste we alles opruime en op de parking van het bhotel wachten.
Coendu en ik moeste terwijl flesse water gaan vulle. De leiding kwam ons hale en nam
ons mee, naar een gat in de rotse, hoog.. en ze hadde daar een fles mojito gezet..
Wij zoeke en zoeke en toen vonde we de ingang van da grotding..
Met zen alle daar in gekrope, en elke gang getest.. penseel en ik ginge op kop om te
zien oft ne goeie gang was fni..
Uiteindelijk hebbe we het gevonde.. joepiie 
Dankuu leiding!
Dan moeste we ng naar ons slaapplaats gaan, daar aangekome ginge we ete..

Wat ete we vandaag? SPAGHETTI, SPAGHETTI, SPAGHETTI!
We hebbe daar nog wa aant vuur gezete en pinguin en sjeit ging nieuw water hale(
twas weeral op ) ;)
Wij speelde ondertusse het spelletje, ‘ik ga op reis en ik neem mee...’
En jaja , ik bn gewonne ;) ( eig gelijkstand tsn vink en mij) ma tog, omda vink een
gemene jonge is ben ik gewonne ;)
Toen was het slaapie tijd! ;)

Maandag 1 november 2010
De dag van het naar huis keren..
Ik mocht s’ochtends kaart leze ( en dat ging goed)
En toen mocht pinguin, ma da was gwn een recht stuk, dus veel leze was er nie ;)
En gaai maar wijsmake da we in zemst zate en dawe tevoet na station mechelen aant
gaan ware. En gelove datie deed ;)
Aant station aangekome aten we nog KROKJEES ( wet van pytagioras ;))
Mense keke ons raar aan ;)
Tijdens het ete was er een mysterie, der ware 2 of 3 sjokoladerepe verdwene.. ma
niemand wist van iets.. normaal krege we geen sjokolade, ma onze lieve leiding heeft
het tog gedeelt ;)
Nogmaals, dankuuu! ;)
Toen hebbe we nog chinese voetbal gespeelt, en de camelion was aant winne, want hij
stond ng met 2 arme en gezigt naar binne terwijl iedreen
met zijn gat rigting hem stond ;)
Lekker zicht ;)
En vink blijft een gemene jonge ;)
Toen was het treindtje er 
Maar daar hebbe we nog goe gelache.. de gaai ging de
maxim lade met positieve energie, azzzzzzm, zzzzzm,
oekawoeka, en ng meer vreemde klanke en ng wat
armgezwaai 
En wij konde er mee lache , ma maxim vond het nie zo
grappig, ;)
Met de overstap zat iedreen versprijd wegens te weinig
plaats. En toen kwame we in mechelen aan.. het einde vn
een pragtweekend.Ooooo°°h!! 
Nog eve formatie doen, taakjes verdele, en de auto in
naar huis!
Baaaaaaaay ;)
( en vink is ne stouterik ;))
Made by Kookieburkie! ;)

Givermomenten

VT’s

Programma VT’S
Zaterdag 11 december:
19u  21 uur aan het lokaal met de FIETS!
Vrijdag 17 december:
19u  22 uur aan het lokaal!
Zondag 26 december: LICHTSTOET!
We verkopen jenever,
warme chocomelk/glühwein
op de markt in Katelijne!
van 14 u tot een kot in de nacht...
Kom met de fiets naar het lokaal!

Donderdag 6 januari: DROPPING!
14u lokaal  ... 
Doe warme kleren aan!
Zondag 9 januari:
Opruimen van onze rommel
+ feestje omdat ‘de drukste periode vant jaar’ gedaan is!
15u lokaal  17u
Zondag 16 januari:
SCHAATSEN
10u aan de schaatsbaan in Leest
Meebrengen: 5 euro en handschoenen! Doe een lange broek aan!

Zaterdag 22 januari:
PAPIERSLAG
9u lokaal  einde

Verslag Vt-weekendje 29-30-31 oktober – 1 november
29 november vetrokken de we met z’n allen op weekend, met z’n allen? Nu ja, althans met
3/5 van de vt’s en onze voltallige leiding. We vertrokken met de wagen aan het lokaal en ons
uitwuifcomité was opvallend groot! Alle kindjes in de wagen en rijden maar. Met een beetje
Katastroof op de achtergrond vlotte de reis snel en na een kleine pispauze kwamen we aan
in de Panne. Hier gingen we binnen in een gezellig en verassend luxe-appartementje, jaja,
vt’s worden verwent! Alle gerief binnen gooien, warm aankleden en toch al eventjes het
strand gaan verkennen voor de volgende dag. Na al dat wandelen waren we moe en erg
dorstig en dus gingen we onze dorst lessen in een gezellig barretje. Daarna wandelden we de
hele weg terug naar ons appartementje. Durummekes eten en hup onze bedje in.
Na een heerlijke nacht genieten, aangenaam slapen konden we beginnen aan onze grote
boottocht! Na een stevig ontbijt trokken we onze warmste kleertjes en onze botjes aan,
Dolfijn daarentegen deed ‘alles’ uit en ging voor de meer sexy outfit, de zwembroek. We
namen onze grote rubberboot en alle andere benodigdheden uit de wagen en gingen
richting het strand, hier bliezen we de boot op… 3 bleinen, 4 zere ruggen en wat stiekem
gegluur later was de boot EINDELIJK opgeblazen, snel snel de zee op en genieten van een
ontspannen tochtje… Wegens zeeziekte zijn we er uiteindelijk maar terug uitgekomen.
Bootje terug plat laten, spaghetti’ke maken, spaghetti’ke eten, huisje leegmaken en allen
weer de wagen in op zoek naar andere, verdere oorden!
Al gauw, zonder 1x verloren te rijden (lees: 4 keer over dezelfde oprit rijden, 1 maal Hop
bellen, 1 keer de weg vragen en 4 foute wegjes inrijden) kwamen we aan op een mooi stukje
land in Calais. We keken nog snel even romantisch samen naar de zonsondergang,
k****wolken(!) en verscholen ons daarna voor de rest van de nacht in onze bunker. Na wat
heerlijke krokskes speelde we nogTrivial Pursuit. We konden allen met een goed gevoel in
onze slaapzakjes kruipen, want wat was het een fijne dag geweest.
“Ze is niet altijd even vrolijk en dat ligt ook wel eens aan mij…” wat een geweldige manier
om wakker te worden. Allen uit die cozy warme slaapzakjes en tijd om ons uniformpje weer
aan te trekken en onze rugzakjes te maken. Ontbijtje nuttigen en instappen! Na een kort
ritje richting de kustlijn worden we de auto uit gesjot en met alleen een kaart met een
eindpost, een rugzak, een kodak en wat droog brood de klif afgeduwd. Onze tocht was niet
zonder gevaar, van gladde rotsen, tot stekelige planten en half verteerde lijken in bunkers,
we moesten dit allemaal doorstaan. Zo’n 14 km later was de kwelling eindelijk voorbij en
zagen we ze daar staan, stralend, volgegeten en toch zo gelukkig dat hun kindjes er terug
waren. Hop, terug naar onze slaapplaats om daar nog wat te vliegeren, te petanken,
omgekeerde dag te spelen, te koppen en (tijdelijke) groepsfoto’s te trekken…. Weer een
mooie zonsondergang bekeken en de vt’s met hun leiding trokken zich terug in de bunker.
Vanavond stond er kip met rijst en curry/appelmoes op het menu, dit werd vakkundig bereid
door dit stelletjes meesterchefs en te vraten zich vol met al dit lekkers. Na het eten restte

ons nog een hele avond om ons nuttig bezig te houden. We speelden met z’n allen een
improvisatie spelletje en hebben goed gelachen, daarna was het tijd voor iets rustiger en we
hebben ons dan maar rond onze gaslamp voor nog een rondje Trivial Pursuit. Slaapzacht
vriendjes .
De wekker loopt af de dag begint, onze laatste dag van die fijne weekend. Eventjes alles
terug opruimen en dan nog afscheid nemen van onze slaapplaats. We stappen de wagen in
en maken met z’n allen voor de laatste maal dit weekend samen een gezellig ritje. Ook
hebben we het genoegen te mogen genieten van Dolfijn’s danskunsten op k3, mooi zo! Na
alles opgeruimd te hebben nemen we afscheid van elkaar en vertrekken we richting onze
eigen huisjes om te genieten van een heerlijke douche en de rest van de herfstvakantie die
ons nog rest…

Anhinga voor de vt’s x

scouting is...
-

slapen in nen bunker
strandwandelingen maken
varen op zee in een rubberboot
durven
trivial pursuilt spelen
terraskes doen
Vt's '93!
lekken aan uwen tepel
een zotteke
Anhinga 3x verkrachten eer den Hop te bellen
foto's trekken voor in de living
stylishh* foto's trekken
véél boterhammen in uwe mond steken

-

.. en terug uit spuwen
poseren voor de foto
BUNKERS!
omgekeerden dag spelen
vliegeren
alles opbranden
nooit genoeg gestapt hebben
dingen te weten komen van elkaar
de beste scoutsspaghetti maken
de wet kennen
bijna onmogelijke constructies bouwen
moe zijn
negertje spelen
jenever verkopen
lachen
strandwandelingen maken

-

zonsondergang kijken

DROPPING VT’S PARSIVAL
Wanneer? Donderdag 6 januari 2011 vanaf 19u!
Waar? Kerststal in park Borgerstein (Ingang in Schorsemolenstraat)
De prijs voor dit avontuur? 5 euro per persoon

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.
Omdat onze dropping samen valt met driekoningen, doen wij een speciale actie:
al wie verkleed komt, krijgt één drankje naar keuze gratis!

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 0473/79.34.31 als u Springbok aan de lijn
wil, of 0499/22.51.88 als u Dolfijn aan de lijn wil.

U wilt zich inschrijven …
Geweldig idee! U kan zich inschrijven via mail: (vtleiding@parsival.be)
of telefonisch via bovenstaande nummers. Vermeld even met hoeveel
personen jullie aanwezig zullen zijn! Alvast bedankt!

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 ook terug aan
de kerststal.

Tot op de dropping!
Anhinga, Fazant, Kapucijnaap, Lampongaap, Marmot,
Dolfijn en Springbok

Vt-momenten

Leiding achter de schermen

ZONDAG 28 NOVEMBER! MOSSELEN MOSSELEN MOSSELEN
EN MOSSELEN!
De jaarlijkse mosselsouper heeft weer op het programma gestaan! Maar geen
mosselsouper zonder de vele eters! Maar ook geen mosselsouper zonder de
vele helpende handen, het geroep “WAAAAARM” van het groepscomité, de
ambiance in de keuken bij de oudscouts, 5 pintjes, 3 cola’s en 1 platte
water die werden klaargezet op de toog door nog meer oudscouts en de
leiding die zorgde voor de frisse pint, een goede babbel, de snelle service.
Zonder al deze helpende handen, was dit niet gelukt! Bedankt!
Zo willen wij jullie even een kijkje achter de schermen gunnen tijdens de
mosselsouper, wat er voor, er na en tijdens.
Zondagmorgen 9u lokaal, de leiding sijpelt stilletjes binnen in het lokaal, nog aan
het wakker worden en zich op dat moment mentaal aan het voorbereiden op een
lange dag werken en tussen de mosselen vertoeven, maar allemaal met een grote
glimlach. Eerst een briefing, daarna al het materiaal inladen en naar de zaal
vertrekken.

Aangekomen in de zaal zijn er zij die zich
bezig houden met het klaarzetten van de zaal,
zij die de camion uitladen, zij die tent
rechtzetten en nog ander materiaal gaan
halen en nog veel
meer.

Met de tafels sleuren, tafels ineen vijzen, stoelen
zetten, stoelen zoeken, de tafels bekleden met papier en
mooi dekken en groenten beginnen kuisen. Opdat deze

vers op het bord gaan. Ondertussen buiten worden de eerste mosselen gekuist,
dit een hele dag lang 

Als iedereen van de leiding druk bezig is met de
voorbereiden, sijpelen de oudscouts en groepscomité
in de zaal binnen, voor de voorbereidingen in de
keuken, het maken van de mosselen, het maken van de
vol-au-vent en het dresseren van de borden.

De vuren aansteken, het vullen van de potjes met
mayonaise en mosselsaus, het voorproeven van de
wijn, de eerste pint die
wordt getapt. Met een glimlach hebben we er
allemaal zin in! Wachtend op de eerste mensen.
Drukte alom de hele dag door. Er is veel volk
gekomen en gegaan.
Dekken
Afruimen
Opdienen
Afwassen
Afdrogen

Mosselen kuisen! En opnieuw! Dekken,
afruimen, opdienen, afwassen, afdrogen,
mosselen kuisen en opnieuw. Tussen pot
en pint blijven we gaan!

20u, bijna al het volg weg, de leiding ondertussen volop in actie om alles op te
ruimen. De tafels terug op zijn plaats, de stoel op een stapelen, diegene die van
de kelder kwamen, terug in de kelder, alle vuren terug inladen, de glazen
afwassen, de potten uitkuisen, de fituren terug proper maken, de keuken kuisen,
de zaal uitkeren, de camion inladen, alle resten buiten wegkeren, de wijnflessen
naar de glasbol.
De lichten uit, de zaal afsluiten.
Nee toen was het nog niet gedaan.

Op naar het lokaal, om daar alles terug
uit te laden.
Dinsdagavond staan opnieuw paraat om
het materiaal van de mosselen nog verder
op de ruimen en lokaal wat op te kuisen.

Bedankt aan alle helpende handen, het was weer een geslaagde dag!

Wist-je-datjes van de
opendeur

Wist je dat :
























Zwaluw niet wist hoe je gas vangt en het dan in een gasfles steekt
je het gewoon met een vlindernet vangt volgens den Bever
Lampongaap liefde in de durum's spuit
Tupaja zondag moe was
ze niet alleen moe was
Pelikaan en Stokstaart de leiding ontbijt op bed gaf
Givers ordelijker zijn dan de Vt's
je dit onmiddellijk merkte als je naar hun kraam op den opendeurdag keek
Giraf hele mooie gele latex handschoenen heeft
deze handschoen heel goed kunnen afwassen
Arasari orde in het jojolokaal wil
Kauw een gemiddeld Belgisch meisje is volgens de statistieken
Sven Vercammen de Vt's is komen verkopen in den bodega
mensenhandel verboden is, en hij zijn politieke carrière nu wel kan
vergeten
Bunzing en Koedoe den opendeur technisch hebben recht gehouden
kauw en Stokstaart bijna nooit dreft kopen!
Arasari en Tupaja een heel weekend vechten voor een rubber eendje
ik dat nu heb
Bever graag grote bruggen bouwt sinds hij leiding is
hij als lid enkel nog maar dammen bouwde
je in een chineeswarmer ook durum's kunt warm maken
de oud-scouts van drank bevoorraden een full-time job is als ze 5 meter
van de toog staan
we 144 meter pils hebben verkocht

Uit de oude doos!

de parsivalkrantjes van toen..

Technieken – vuur maken!
Iedereen komt het wel eens tegen je bent op weekend en het is donker het is
koud en nat. Je wilt wel een vuur maken maar het lukt niet! Je geraakt
gefrustreerd iedereen word boos op elkaar en het lukt helemaal niet meer.
Ik zie het komt jullie al bekend voor, wel we zullen wat tips geven zodat
je in het vervolg een gezellig vuurtje kunt maken.
Stap 1
Zoek heel klein hout, zoek groot hout en dan
nog alle soorten dat tussen groot en klein
zitten
het liefst zo droog mogelijk
Stap 2
Eet een brood op en maak van de lege broodzak
een prop; Leg deze waar je nu vuur wilt maken.
Zet nu het kleinste hout recht tegen de
broodzak zodat je een piramide van hout rond
de braadzak krijgt
Stap 3
1 persoon begint nog wat klein en iets groter hout te breken en legt dit
naast hem. Een 2de persoon neemt een lucifer/aansteker en een deksel van
een pot/ of iets om te wapperen om zuurstof in het vuur te krijgen
Stap 4
Je steekt de broodzak aan en je begint stilletjes te wapperen met het
deksel. Ondertussen legt de andere persoon wat hout bij ( steeds groter
hout ) enkel opletten dat het vuur niet verstikt want geen zuurstof is geen
vuur
Als het vuur groot genoeg is kun je stoppen met wapperen en genieten van
het warme vuur en koken en kampvuurliedjes zingen! Echt gezellig dus
je ziet in 4 stappen heb je dus een goed vuurtje!
deze methode werd getest door Sifaka en Stokstaart en als het ons lukt,
lukt het bij jullie toch zeker!
En als het egt niet lukt nog een laatste tip bij de chiro gaan ze altijd op
kamp in een lokaal en daar hebben ze verwarming.

Boodschap van algemeen nut!
Bij het begin van elk nieuw scoutsjaar worden de
lidkaarten uitgedeeld, deze zorgen ervoor dat u
kind verzekerd is en is ingeschreven maar het
brengt ook een extra voordeel met zich mee,
namelijk korting!
Laat deze lidkaart zeker zien in volgende
winkels:
AS ADVENTURE
SON
DE BANIER
HOPPER

Dat zorgt voor 5 à 10% korting.
Stevige linker,
de leiding

OPROEP!
Dag allemaal !
De leiding is op zoek naar

VEEEEEEEEEL

ballonnen! Dit voor onze fuif!
Heb je er thuis liggen en kan je ze missen!
Breng ze gerust binnen bij de leiding!
Alvast bedankt!

