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DATA’S

*SCHAATSEN
15 januari : 10u - & 12u
6 euro
*PAPIERSLAG
21 januari

*TAARTENVERKOOP PARSIVAL
start : 5 februari

*OUDERDAG
22 april

**KAMP 2012
01/08/2012 – 11/08/2012
Kapoenen: 05/08 – 11/08
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PRIJSLIJST UNIFORMEN
PARSIVALTRUI
PARSIVAL T-SHIRT

€ 15,00
€ 6,00

KAPOENENTRUI

€ 15,00

WELPENTRUI

€12,00

DAS

€ 8,00

DASRING

€ 1,50

GROEPSSCHILD

€ 1,00

GROEPSBANDJE

€ 1,50

JAARKENTEKEN

€ 1,00

BELOFTETEKEN WELP

€ 1,00

BELOFTETEKEN JOJO

€ 1,00

7

K
A
P
O
E
N
E
N
8

Dag kapoenen allemaal!
Hieronder lichten wij al een klein tipje van de sluier op van ons spetterende
programma voor de komende weken. Lees het alvast even door!

Jullie gaan merken dat vanaf begin januari, wij gaan overschakelen op
avondvergadering, wij (de kapoenenleiding) hopen dat jullie dit begrijpen, wij
moeten dan studeren, blokken en nog meer studeren voor onze examens. Wij
blijven nog scouts aanbieden, omdat we nog steeds voor een leuke activiteit
willen zorgen, eveneens voor ons ook ontspanning.
Dus kijk, snel en vlug!

Zondag 11 december – Vandaag gaan we feesten met alle feestdagen!
Vandaag gaan we een namiddagje spelen in het militair domein! Maar niet alleen!
We gaan op zoek naar de feestdagen en we maken ook kennis met alle andere
kapoenen van het district! We gaan met heel veel het militair domein onveilig
maken!



14u tot 17u
we spreken af aan het militair domein, daar mogen ze jullie ook komen
ophalen

Zondag 17 december – dikkemensenvergadering!
Kom met zoveel mogelijk kussens onder je trui en in je broek naar de scouts! 
Het wordt al wat kouder en we maken ons eens op een andere manier warm! We
doen een dikke mensen vergadering en spelen spelletjes zoals we ze nog nooit
hebben gespeeld.




14u tot 17u
@ lokaal
kom dik en opgevuld naar de scouts
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Zondag 25 december! Geen scouts, wel kerstmis!
Vandaag is het geen scouts! Jullie worden allen verwacht aan de feesttafel!
Onder de kerstboom wachten veel pakjes op jullie! Ligt er ook eentje voor de
leiding onder?

Zondag 1 januari – geen scouts
Ook vandaag geen scouts, de leiding is moe en uitgeteld van hard te feesten en
jullie waarschijnlijk ook! We hebben het nieuwe jaar met veel en lekker eten
ingezet, mogen vandaag heel de familie gaan kussen en de nieuwjaarsbrieven
voorlezen!
Veel plezier!

Vrijdag 6 januari! Nieuwsjaarsfeestje met de kapoenen!
Jullie hebben het nieuwe jaar al gevierd met de familie en met andere vrienden!
Maar nog niet met de kapoenen en de leiding! Wij gaan deze avond een feestje
bouwen! We lezen onze nieuwsjaarbrieven voor en gaan ook pakjes open doen! 
We maken er iets fijn van!




18u30 tot 20u30
Kom allemaal als een chique heer of dame naar de scouts
En neem een klein pakje van 2,5 euro mee

Zondag 15 januari – 10u tot 12u
Trek jullie stoute schoenen, euh..schaatsen al maar aan, want vandaag begeven
we ons op glad ijs! We gaan met de groep schaatsen in Leest. Doe warme kledij
aan, handschoenen, een muts en een lange broek!




10u tot 12u
Leest: Flanders on Ice
6 euro
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Zaterdag 21 januari – We quizzen er op los!
Wie is de slimste kapoen? Wie is er jarig vandaag? Weten
jullie alles van de dieren? Kunnen jullie met 10
letterkoekjes een woord makeN? Wat is groen en lijkt op
een kiwi, maar zwemt in het water?
Wees welkom bij de grote kapoenenquiz!



18u30 tot 20u30
@lokaal

Zaterdag 28 januari – Cinéma à la kapoeno!
Deze avond vormen we het lokaal om tot een échte cinémazaal! Met
zelfgemaakte popcorn, maken we er een gezellige avond van! Loopt je mond al vol
met de smaal van popcorn  Welke film we kiezen is nog een verrassing! Wie
weet mogen jullie kiezen!



18u30 tot 20u30
@ lokaal

Zondag 5 februari – We gaan op zoek naar de leiding
Kijk goed rond, want ze komen overal tevoorschijn! Heb je ze gezien op de hoek
van de straat? Of is het een dubbelganger?! Woooww, wat is dat raar? Ik zie
Giraf 2x keer, kan dat? Heb je kameel gezien achter het bordje ? En waar was
Koedoe ook al weer? De foto’s wijzen het uit.



14u tot 17u
@ lokaal
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Zondag 12 februari – Gééééééééf 8!
Schijt in u broek met volle kracht  zouden de kapoenen roepen! We testen het
uit! Vandaag gaan we naar het leger! Kunnen de kapoenen sluipen, in de bosjes
duiken en de leiding strategisch ontwijken! Kunnen ze een grote tank bouwen?




14u tot 17u
@ lokaal
Kom verkleed in legeroutfit!

Zondag 19 februari – Het grote dierenspel
De dieren zijn uit de zoo ontsnapt! De oppassers hebben een probleem! Ook de
dieren van de zee zijn verloren. Waar zijn ze allemaal? Wat is er aan de hand?
Komen jullie de dierenoppassers helpen? Willen jullie uitzoeken wat er is met de
dieren?



14u tot 17u
@ lokaal

Vragen? 1 adres: kapoenenleiding@parsival.be!
Gelieve ons steeds te verwittigen op dit emailadres of via::
Otter: 0473/ 22 99 24
Giraf: 0473/ 34 83 83
Kameel: 0475/ 43 70 66
Marmot: 0478/ 04 50 92
Koedoe: 0473/ 32 63 21
Bunzing: 0474/ 57 31 13
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Wist-je-datjes bij de kapoenen
Wist je dat:































we met 43 kapoenen zijn
we elke zondag met 6 zotte leiding de kapoenen graag verwelkomen
ze bijna allemaal onze totem kennen
ze zich toch nog wel eens vergissen
we met meer jongens dan meisjes zijn
we met 38 op ons eerste weekendje waren
de kapoenen vroeg wakker waren
té vroeg volgens de leiding
ze op weekend heel flink en snel gestapt hebben naar het sint-michielsbad
we wel naar daar moesten gaan, aangezien het maanhoevebad gesloten is
de kapoenen goed gezwommen hebben
en de leiding bijna verzopen was
we nog andere leiding ook mee hadden om voor de kapoenen te zorgen in
het zwembad
we de ouders die gereden hebben, zeer dankbaar zijn
ze alle schepen hebben kunnen kapen in Borgerstein
de leiding het een heel leuk weekend vonden
sommige kapoenen voor den eerste keer ‘gekakt’ hebben in den bos
we de kapoenen aanleren hoe de veters te knopen
al veel kapoenen dit zelf al kunnen
we 20 november een reuze boot hebben gemaakt voor de sint
de kapoenen graag schilderen
maar dan ook zelf helemaal vol hangen
ze het nut niet inzien van een handdoek
en dus maar hun kapoenentrui gebruiken
we alle voorbereidingen hebben getroffen voor de sint
etalem mooi kan zingen
de tweeling graag danst tijdens vrij spel
Vic zich graag laat zien en horen
de jongens graag rond de bomen pipi doen
Joppe graag knuffels geeft

Wij kei-cole kapoenen hebben!
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Programma
Zondag 4 december
Speciaal voor ons komt er twee dagen eerder iemand uit Spanje aan .
Rara wie zal het zijn? Kom van 2 tot 5 naar het lokaal en je zult het merken.

Zondag 11 december
Hoe groot bedraagt het volume hersenen in jullie hoofd? Weten jullie de
beroemde wet van Einstein? Hoe veel water er in de wereld is? Met hoeveel
we op deze planeet leven? Wanneer de eerste Disney film er was? Van 2 tot 5
kom je dit en nog vele meer allemaal te weten .

Zondag 18 december
De enige keer dat jullie het binnen mogen uithangen: ballen gooien, klimmen,
kruimen, springen en dit allemaal zonder later ruzie te krijgen.
We spreken om half 2 af in “De Ravotter” Lier. Daar mogen jullie om half 5
terug opgehaald worden.
Meebrengen: 5euro
Adres: De Ravotter
Mechelsesteenweg 380/1
2500 Lier
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Zondag 25 december
Niet sinterklaas, niet de paashaas maar nog iemand anders komt deze dag.
Omdat deze persoon geen tussenstop maakt in het lokaal is het deze zondag
geen vergadering.

Zondag 1 januari
We hopen dat 2011 een tof jaar was en 2012 nog beter wordt! Om hier nog is
bij stil te staan is het deze zondag ook geen vergadering.

Donderdag 5 januari
Houden jullie van extra kilometers stappen , verdwalen, niet weten waar je
bent , .. dan bieden de VT’s hier de ideale oplossing voor met hun jaarlijkse
dropping. Jullie mogen tonen dat jullie altijd flink doorstappen en nooit
verkeerd lopen. Hiervoor zijn jullie om 18u welkom aan de kerststal samen met
jullie ouders.
Meebrengen: 5 euro

Zondag 15 januari
Vallen en weer opstaan , sneeuw en ijs, uitglijden en glijden, schaatsen en
langs de kant zitten,… Dit kunnen jullie allemaal van 10 tot 12 doen op de
schaatsbaan van Leest.
Meebrengen: 6 euro
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Zaterdag 21 januari
Na al het sneeuw ravotten is het tijd om te bekomen met een ontspannende
film. Van 19uur tot 21.30 aan het lokaal.

Zaterdag 28 januari
Vandaag spelen we niet alleen met de welpen van Parsival maar met alle
welpen van het District. Hiervoor worden jullie om 18u30 aan het Opsinjoor op
de Grote Markt van Mechelen verwacht, de vergadering is gedaan om 21u op
dezelfde plek.

Een stevige linker,
De welpenleiding
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WOLVEN
Zondag 4 december:
14u – 17u aan het lokaal.
Eens kijken of jullie wel echt braaf zijn…

VRIJDAG 9 december:
19u – 21u aan het lokaal.
Kom zo chique mogelijk gekleed, je uniform aandoen moet dus niet!

Zondag 18 december:
14u – 17u aan het lokaal.
Hokus Pokus Pas!

Zondag 25 december:
GEEN vergadering, gezellig op familiefeest en leuke pakjes uitdelen/krijgen?!

Zondag 1 januari:
GEEN vergadering, nieuwjaarsbrieven voorlezen?

DONDERDAG 5 januari:
18u30 – 21u (ongeveer)
We doen met de wolven mee aan de dropping van de VT’s. Kom allemaal in perfect
uniform maar zie dat je warm aangekleed bent! Breng ook allemaal 5 euro mee.
Nadien mag je natuurlijk nog iets blijven drinken, eten met je familie/vrienden.

Zondag 8 januari:
GEEN vergadering, uitrusten van de dropping ;)
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Zondag 15 januari:
10u – 12u
We gaan schaatsen in Leest, handschoenen en 6 euro meebrengen.
20-21-22 januari:
Éen van deze dagen hebben we ook vergadering, meer info volgt nog.

ZATERDAG 27 januari:
18u30-21u
We spreken af op de grote markt in Mechelen,aan het standbeeld van opsignoorke.
Tip: we zullen met véél zijn!

Als je niet naar een vergadering kan komen gelieve dit dan minimum 24u op
voorhand te laten weten via wolvenleiding@parsival.be
Tip: controleer regelmatig de site! www.parsival.be

Een stevige linker!!

De Wolvenleiding.
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Wistje datjes wolvenweekend Retie
Wist je dat:
-

De wolven ver maar flink gewandeld hebben?
Dit echter wel zonder rugzak was?
Nu alle wolven die mee waren op weekend hun das/belofte gehaald hebben?
De 2de jaars ook hun 3de rang haalden?
We 1 ha speelveld hadden?
We hierop vooral dikke bertha gespeeld hebben?
Enkele wolven een nachtelijke wandeling gemaakt hebben?
Lotte de grootste eter is van de wolven?
Er heel lekkere pap was?
We veel bijgeleerd hebben? O.a. liedjes?
Marthe en Myrthe heel graag aan de leiding hangen?
Dit zeer vermoeiend kan zijn?
Hendrik graag rodeo speelt op Merel zijn been?
Quinten de grootste rugzak bij had?
Hij bij de kleinste van de hoop hoort?
Giovanni de kleinste rugzak bij had?
Hij hierdoor geen overbodige spullen bij had zoals vele andere wel?
Seth graag met zijn neus over de grond kruipt?
Kapucijn geluk heeft gehad met de auto van sjeit in gang te duwen?
We wel wat voetbaltalentjes hebben tussen de wolven?
De leiding hier absoluut niet tegen kan winnen?
Bram M, Hendrik, Jordi en Emille graag bootje varen?
Jef nog moet oefenen op het knopen van zijn veters?
Het een zeeeer leuk weekend was?
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Nog enkele foto’s van de voorbije vergaderingen:
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DECEMBER 2011
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

1

2

3

nog 5x slapen en de
sint is er

nog 4x slapen en de
sint is er

nog 3x slapen en de sint is er

Zondag
4

SCOUTS
14u-17u: met de fiets,
verkleed als zwarte piet

5

6 DE SINT

7

8

9

10
DISTRICTSSPEL

11

19u-21u30 @ opsinjoorke
Grote markt Mechelen

schoen zetten!!

12

13

14

15

16

17
Kariboe

19

20

21
Start winter

22

23

KERSTFEESTJE

18

19u-21u @ lokalen chiro
libertus Boerenkrijgstraat
Cadeautje van 1 euro
Party-outfit + das

24

25

KERTSMIS
PAKSKES woeptiedoe

JOEPIE
KERSTVAKANTIE!!!
KERSTAVOND
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 OUDJAAR

LICHTSTOET

NIEUWJAAR TWEE
KOEKEN IS EEN PAAR

Kom altijd in perfect uniform, dit zal altijd gecontroleerd worden!
Als je niet kan komen verwittig ons dan 24 uur op voorhand en stuur dan een mailtje naar jojoleiding@parsival.be
Is het dringend dat je ons wilt contacteren dan kan je ons ook bereiken op onderstaande gsm-nummers
Bever: 0472/ 36 78 35
Saki: 0478 28 23 88
Dingo: 0473/ 77 06 30

Arasari: 0477/ 76 78 07
kariboe: 0477/ 71 03 93
Agoeti: 0486/ 17 21 94
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Laatstejaarsweekend
Vrijdagavond: om 19:15 stonden wij allemaal aan het station met onze zelfgemaakte cake
klaar om scoutsweekend te vertrekken. Toen we allemaal dag gezegd tegen de mammie of
de pappie en op de trein zaten. Was er ondertussen niet veel meer van onze cake over want
ofwel waren ze in de rekken geplet ofwel zate we er op!! Na 1 keer overstappen waren we
er eindelijk en ware we onderweg naar "de kluis " een scoutsdomein. Na het uitpakken
mochten wij al allemaal hout gaan zoeken voor het kampvuur waar al onze bene van
openlagen ah scouts, het was echt verschrikkelijk koud daar dus wij waren maar al te blij dat
wij lekker warm aan het kampvuur mochten gaan zitten. Aan het kampvuur hebben wij 2
spelletjes gespeeld weerwolfje en "blackstories" een echt tof spel maar wel moeilijk!!
Tijdens het spel kregen we een stukje cake!!! Spijtig genoeg was het dan al tijd om te gaan
slapen!! Dus we gingen naar onze wagon waar we van Agoeti moeste oppassen voor "de
man met de bloemetjes jas " en toen we eindelijk klaar ware met praten en allemaal moe
genoeg waren om te gaan slapen hadden we een ander probleem de raampjes van de
wagon ware ingeslagen natuurlijk lag ik juist tegen de muur waar achter mij en voor mij zo'n
stukgeslagen raam stond en elk tochtje kreeg ik recht in mijn gezicht! En als je dan nog ofwel
me u hoofd tegen de kant stoempte ofwel een knie in u maag kreeg of iemand die ni kon
stoppen me snurken is dat niet zo gezellig om te gaan slapen.
Zaterdag 22 oktober: Ondanks de koude nacht ware we de volgende ochtend allemaal goed
gezind. En konden we dus gezellig van de koude buiten gaan genieten!!! Na het eten kregen
we allemaal te horen dat we moesten gaan leren voor de 3de en de 2de graad waar we bv.
knopen en een paar woordjes in morse maar ik denk dat Gliridae da ni goed had begrepen
want zij kent heel het alfabet van buiten!!!! Diezelfde dag zijn wij nog op oriëntatie tocht
geweest waar we coördinaties moeste uitrekenen en op kompas moesten lopen en een
rechte wegschets die niet klopte maar al een geluk had Dingo dat goed opgelost door een
pijl met niveacréme op de grond te tekenen en post-it van de e5mode op bomen te plakken
met pijlen erop! We zijn er toch allemaal geraakt al hadden Jako en Raccoon goesting om bij
een kalkje totaal de andere richting uit te gaan op een T-splitsing dus die zijn daar ook niet
ver geraakt en vraag me niet hoe dat ze uiteindelijk zijn teruggeraakt!! Toen we allemaal
terug waren aangekomen gingen we patatten schillen!! daarna maakte we van de patatten
stoemp me spinazie en worst en hm dat was lekker !!! xxxx Mandrill
Van zaterdagavond tot zondag na de eindformatie
Zaterdag hebben we lekker spinaziepuree met een worstje. Daarna was het afwassen en nog wat
studeren voor de 3de en 2de rang. Dat was natuurlijk niet zo makkelijk. Nadat de afwas gedaan was
moesten wo onze 3de en 2de rang behalen eigenlijk een soort van belofte. Iedereen heeft de 3de en 2de
rang behaald. Wij zijn toch hele slimme jojo’s. Daarna hebben we een super leuk spel met
bommetjes gespeeld de bedoeling was om zo snel mogelijk alle bommetjes te laten omploffen . En
daarna was het tijd om lekker te gaan slapen.
Zondag hebben we lekker een ontbijtje genomen. De patrouilles verdeeld. En niet vergeten, we
moesten voor de volgende vergadering een spel hebben dus hebben we spelletjes bedacht en
uiteindelijk is er een spel uit de bus gekomen. En we hebben het spel uitgewerkt. Dan hebben we nog
wat leuke spelletjes gespeeld zoals: schaapjes en de herder, treintje van plezier en ja dat was het

zowat. Na wede spelletjes hadden gespeeld was het tijd om te gaan eten zoals een lekkere boterham
en een tasje soep. Dan was het tijd om naar het station te gaan. Gewacht op de trein en naar huis
gekeerd. Nog een kleine formatie gedaan en dan naar huis gekeerd.
Konden we dit maar nog eens op nieuw doen!!!
Gliridae
Ps ik denk dat iedereen als eerst een lekker warme douche heeft genomen

Zondag 6 november 2011
Liefste dagboek,
Vandaag ben ik naar de scouts geweest.
Echt tof!!!!! Vandaag was het een standspel.
Dus er waren twee teams: team rood en team blauw
(blauw is het beste!!!!) 
De bedoeling was om uwe emmer te vullen met water
maar het was niet zomaar water maar met kleurstof.
De rode hadden rood water, en de blauwe ( het beste
team) had blauw water. Logies!!!!
Dus ge moest met bekers de emmer vullen maar
Als je iemand tikt met een beker met gekleurd water
Moest ge een spel spelen. …………
En wie was er gewonnen ……….. het blauwe team
Natuurlijk!!!!!!!!!!!!
WORDT VERVOLGD …..
Mathias
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HEY HOOO, LET’S GOOOOO!
10 december 2011:
We meet with our scouts en guides friends out Mechelen!
om 19u in the Militairy domein! ‘till twenty- two uur!
16 december 2011:
Omdat jullie ouders waarschijnlijk al
verschrikkelijk zot zijn geworden van jullie
met al die examenstress, gaan wij de
uitdaging aan om met jullie een avondje TV
te zien vanavond! Zo kunnen jullie volledig
ontspannen terug huiswaarts keren...
Van 19u tot 21.30u! Breng een goed
filmke mee (DVD)!
23 december: HET IIIISSS VAKANTIIIIEEEEEEEE!
Daarom: KERST- PYAMA- FEESTJE!
Breng allemaal een kadootje mee van ongeveer 2 euro
en doe jullie pyama aan! 
1 januari 2012(!): Geen vergadering!
Vandaag mogen jullie uitslapen, kadootjes krijgen, iedereen
3 kussen geven, champagne drinken, goed eten, een
berichtje sturen naar jullie leiding, ... Genieten!
HAPPY NEWYEAR Liefste givertjes!
Voor contact:
Vink: 0474 53 34 29
Springbok: 0473 79 34 31
Steenbok: 0477 32 19 11
Steppe: 0476 48 88 57
Zwaluw: 0498 97 14 20
Of stuur een mailtje naar: giverleiding@parsival.be
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In’t
kaderke
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Wat denken
jullie van dit?!
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PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA
zaterdag 10 december: 19u-22u: afspraak aan het lokaal met een pillamp in de hand
vrijdag 16 december: 20u-22u: Smurfen met het nodige gereedschap, naaigerief,…
vrijdag 23 december: 19u-21u: wagen (als hij nog niet af is)
zaterdag 24 december: nogmaals wagen (in de namiddag, als hij nog niet af is)
maandag 26 december: Alleman om 13u aan het lokaal om onze smurfmobiel tot in
Katelijne te duwen! Je doet best warme uniformkledij aan en verkleedkleren meepakken
uiteraard.
donderdag 5 januari: 10u aan het lokaal om alweer centjes te verdienen. DROPPING, maak
genoeg reclame!
vrijdag 13 januari: 20u-23u: afspraak op de grote markt met iets op wieltjes (uiteraard
geen fiets of motorvoertuigen)
zondag 15 januari: omdat ene keer scouts in een weekend niet genoeg is: 10u-12u
schaatsen in leest! afspraak ginder met 6 euros
zaterdag 21 januari: papierslag, 8u45 aan het lokaal met je boterhammen
zondag 22 januari: meer info volgt nog
zaterdag 28 januari: Jenever aan één euro! 18u aan het lokaal
Vrijdag 3 - zondag 5 februari: Hou dit weekend volledig leeg! Want wij trekken er op uit!

Laat zeker voor onze grote activiteiten op tijd weten wanneer je niet of wel kan
komen!
Stevige linker,
Jullie liefste trio.
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Kookaburra studeert met een koekje

Mustang en Sitta liever comfortabel in de zetel

Penseelaap maakt een 3D piramide en Potto poseert mee

Kookaburra en Sitta leren voor hun rijexamen

geslaagd!! (Sitta ook hoor)
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Penseelaap en Kauw speelden dan maar spelletjes terwijl de rest aan het leren was..

Dolfijn en Penseelaap waren vaak de chefs in de keuken!

Vers van’t spit!
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“Kijk ik ben een…?”

Zetelmomentjes
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Liften naar de zee!

Spelende kinderen
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Leefweek 6 november – 12 november
Wist je dat…?
Potto het grootste oor heeft
En de langste arm
En de grootste neus
Kauw grote brokken maakt
En Penseelaap kleine brokken
Kookaburra kan zagen
Sitta buist, ook al leert ze
Potto een goed rapport had
Dolfijn dit heeft ondertekent met spaghetti saus
De witte broccoli echt echt goe was
Dolfi zijn sapje en appel vergeten was
Leon een straffe leon is
Gayseks op dinsdagavond
Worst met pieten lekker is
Dolfi zijn kindersuprise vergeten was
Dolfi zijn wagen op de leuvensesteenweg was
Lekker melk
We veul foto’s hebben
Deze bijna allemaal dezelfde zijn
Een step leuk is
En goed springt
Een hoop kussens voor een zachte landing zorgen
4 op een rij niet gemakkelijk is, hé penseelaap
Tafelmanieren niet aan te pas kwamen
Diegene die niet naar het school moesten, hartverscheurend werden gewekt
om 7u!
Oud brood ook lekker is
Onze woonkamer ook gebruikt werd als speelplaats
Stoelen gooien leuk is
Iedereen in Gent is geraakt
En daarna in Oostende
Er een café bestaat waar ze geen warme chocomelk hebben!
Potto de trappenhal heeft gekuist
We veel meer wistjedatjes hadden kunnen verzinnen!
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DROPPING VT’S PARSIVAL
Wanneer? Donderdag 5 januari 2012 vanaf 19uur.
Waar? Vertrek en aankomst aan de Kerststal, in park
Borgerstein

De prijs voor dit avontuur? 7 euro per persoon
Wat kan u verwachten…
Er zal een mooie, avontuurlijke wandeling voor u klaarstaan met onderweg verschillende
posten. Hier krijg je lekkere warme of koude drankjes en hapjes, om u op te warmen en
nieuwe energie te geven tot aan de volgende post.
Om er ook zeker van te zijn dat jullie dit alles niet gaan voorbijlopen, geven we jullie
natuurlijk de eerste post en de nodige noodinfo mee.

U wilt zich inschrijven …
Heel hard bedankt! Zo sponsort u mee ons buitenlands kamp naar Kroatië! U kan zich
inschrijven via mail: (vtleiding@parsival.be) of telefonisch via onderstaande nummers.
Vermeld ook even met hoeveel personen jullie aanwezig zullen zijn. (Voor ons is het geen
probleem of je met een grote of kleinere groep bent.)

U wil niet voor verrassingen staan?
Voorzie uzelf van een zaklamp of dergelijke, ook goede stapschoenen en warme kleding zijn
zeker geen overbodige luxe. Voor de veiligheid raden we u aan om een fluohesje of iets
fluoriserend te dragen.

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 0494708016 als u Kauw aan de lijn wil, 0499225188 als u
graag aan Dolfijn je vragen stelt of 0474258840 voor een babbeltje met Kameleon.
Indien u niet zo’n wandelaar bent, kan je ook steeds in de Kerststal terecht. Hier serveren wij
heel de avond dranken aan democratische prijzen. Ook na de dropping kan je hier nog
blijven hangen om je avonturen te delen rond een kampvuur.
De dropping start en eindigt aan de kerststal, deze bevindt zich op het domein van
Borgerstein, u kan ze bereiken via de zijingang langs de Schorsemolenstraat.

Tot op de dropping!
Argali – Kookaburra – Mustang - Penseelaap – Potto – Sint Bernard – Sitta
& Dolfijn – Kameleon - Kauw
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Avonturen van de materiaalmeester

Den opendeur
Was goed veel regen maar dan ben je dubbel zo blij als het eens niet regent! We
zijn dus echt een paar uur heel blij en tevreden geweest! Tot de elektriciteit
uitviel, water en elentric gaan niet goed samen! Maar ik heb dit met mijn vriend
pelikaan professioneel opgelost! Al was de buitenschoolse kinderopvang en de
bibliotheek daar niet zo blij mee!
Het was dus een fantastisch weekend voor mij !
Verder ben ik nog mee geweest op welpen en wolvenweekend het waren zeer
toffe weekends! Ik hoop dat de welpen de spaghetti lekker vonden! En dat de
wolven hebben genoten van de paling in het groen!
Mijn materiaalloods is ook zo goed als in orde alle bakjes zijn compleet de
nummeringen kloppen al blijft bakje 18 altijd een buitenbeentje!
NU BEN IK NOG OP ZOEK NAAR
•
•
•

Oude slaapzakken voor op kamp kinderen met een ongelukje een droge te
kunnen geven
Radio om tijdens een werkvergadering of muziekquiz te kunnen
gebruiken
Sterke koffers om materiaal in te stekken om mee op kamp te nemen

Heb je iets breng het maar mee naar de scouts en geef het af in het materiaalkot
aan Stokstaart ( 0499/334.555)
stevige linker Stokstaart
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Leiding achter de schermen
Op 26 en 27 oktober was het weer zover!
Uw jaarlijkse afspraak met de mosselman bij Scouts Parsival in het immer
gezellige parochiezaaltje van de Goede Herder!
Al was dit jaar het concept wat anders, in plaats van 1 dag, kon u maar liefst 2
dagen gaan genieten van deze overheerlijke schelpdieren recht uit zee, de
overheerlijke vol-au-vent of een koppel goed gebakken curryworsten. Want
vanaf dit jaar organiseert Parsival een heus mosselweekend voor u.
En we moeten het toegeven, het was een
succes!
We kregen dit jaar van jullie dan ook een
heleboel leuke en positieve reacties in onze
ideeën bus:

1e maal dat wij komen
 Vlotte bediening
 Alles heel lekker
 PROFICIAT!!

Goed
Prima,

MINDER DRUKTE

Linda & Marc

KK2
Zeker terug doen!
Wij zijn tevreden klanten Zeer lekker gegeten
Jos De Winter
Bompa van Sifaka,
Tupaja en Penseelaap
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Uiteraard wordt er door de leiding en het groepscomité erg hard gewerkt om
alle hongerigen te kunnen spijzen, voor de mensen die ook niet genoeg krijgen
van het kijken naar werkende mensen, hieronder enkele beelden!

Gezellig samen afwassen of
groentjes snijden…

Saus scheppen met Kariboe:
1 groot feest!

Stoere barmannen op een rij!

Gelukkig is er ook af en toe tijd om
wat uit te rusten, hier prachtig
gedemonstreerd een bende
vrouwelijke leiding!
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Buiten al dat werken mag er natuurlijk ook genoten worden, niet alleen van de
lekkere culinaire hoogstandjes, maar ook van een glaasje of een goede babbel!
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Wist je dat…
- Er dit jaar maar liefst 675 kg mosselen geconsumeerd werd bij Parsival
- koffie met liefde goed te drinken is
- mosselworstelen een erg gevaarlijke sport is
- wij 4 van deze stoere mannen binnen Parsival hebben
- mosselen zorgen voor de verdwijning van 2000 mensen per jaar
- Zeehond niet graag zwemt, maar water gewoon graag rond hem is
- Kapucijnaap nooit iets TE doet, alleen maar TE traag volgens Doflijn
- TE eigenlijk ook nooit goed is, alleen in tevreden
- Tupaja nog niet klaar is om bij de Oud scouts te gaan
- de elektriciteit zondag 3x is uitgevallen
- we allemaal op een bizarre wijze toch wel eens zijn na geworden
- we konden schaatsen in de keuken in plaats van te stappen
- er veel mensen zijn komen eten
- de mayonaise soms ook aan een been hing
- de tafels en stoelen veel lawaai maken
- borstels het favoriete attribuut zijn van de vink

Als laatste nog een wijze raad:
“Als de matroos aan wal is, is hij niet op zee”
- SOCRATES

4 Stoere mosselworstelaars!
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Uit de oude doos

We zijn even gaan neuzen in onze archieven, wat we hebben gevonden, geeft jullie een beeld
van hoe het vroeger was. We vonden een verslag van een jojoweekend meer dan 10 jaar
geleden. De verslagen zijn dus nog steeds hip en in! Wat een archief allemaal niet kan terug
naar boven halen. Voor zij die zich herkennen, zal het waarschijnlijk nostalgie zijn. Voor de
anderen, kijk even vlug om te zien wat ze toen in die tijd deden.
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Fotopagina
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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
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