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De tweede PK van het scoutsjaar is alweer aangebroken.
De voorbije maanden hebben de nieuwe leden het begrip “scouting” leren kennen,
de eerstejaars welpen hun parsivaldas verdient, de givers en VT's al gebrainstormd
waar hun buitenlands kamp kan doorgaan, de leiding hun fantasie gebruikt om
spetterende zondagen ineen te steken,...
Kortom het heeft nog niet stilgestaan, daar bij Parsival!
We mogen ook zeker terugblikken naar een meer dan geslaagd benefietweekend.
Kwisploegen die er volledig in op gingen, alle soorten danspasjes werden
bovengehaald, de dorst werd meer dan grondig gelest, magen gevuld, lachspieren
getraind,...
Nogmaals bedankt aan iedereen, de weken aan voorbereiding die hier aan vooraf
gingen, waren het meer dan waard! We kunnen het niet genoeg herhalen: MERCI!
Onze tweede grote activiteit van het jaar zit er ook al weer op: het mosselweekend!
Ook opnieuw een succes, met hopelijk heel veel tevreden magen die nog aan het naknorren zijn.
Ook kunnen we zeggen dat het jaarthema van de scouts al goed is ingewijd:
SCOUTING? GEWOON DOEN! Een beter passend thema hadden wij ons niet kunnen
inbeelden. “Gewoon doen” is dan ook het meest gebruikte antwoord op eender
welke vraag dit jaar!
“Gewoon doen” dat doen wij nu al 40 jaar, ja dat begint te tellen! 40 jaar Parsival kan
niet zomaar ongemerkt voorbijgaan: 40 jaar vol enthousiasme van zowel leiding als
leden, 40 jaar originele kampthema's, 40 jaar totems om fier op te zijn, 40 jaar vol
vriendschappen die gevormd zijn en niet meer stuk kunnen,... Daarom houden we dit
40ste jaar een groepsweekend in de Kluis, om als stevige herinnering de volgende 40
jaar in te kunnen gaan. Hou alvast 5-6-7 april 2013 vrij.
Nu dat de meest gezellige periode van het jaar begint aan te breken, overal lichtjes,
iedereen warm ingeduffeld, jeneverkes op tijd en stond, rode neuzen, 3 paar
kousen,... kunnen we niet anders dan jullie alvast een heel prettig eindejaar te
wensen met vreugdevolle feestdagen! De volgende PK zal pas verschijnen in 2013!
Tot dan en heel veel SMAKKEN van jullie SMAK-team:
Sifaka – Mustang – Anhinga - Kauw
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DATABANK
* Lichtstoet
26 december
*Dropping door Givers & VT’s!
3 januari
* Schaatsen
12 januari
* Papierslag
19 januari
* Taartenslag
17 maart – 16 april

Groepsweekend
5 – 7 april

Scoutskamp
Maandag 5 Donderdag 15 augustus
(kapoenen: 5-11 augustus)
5
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De laatste maanden van het jaar gaan we extra goed
doorbrengen! Af en toe zullen er eens avondvergaderingen
tussen zitten, aangezien voor de leiding de examenperiode is
aangebroken. Wat dus wilt zeggen, op de momenten dat wij
niet aan het leren zijn, we ons extra kunnen uitleven samen met
onze kapoenen!
Zondag 2 december: 14u-17u
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan... Zijn alle
kapoenen braaf geweest dit jaar?
We spreken af aan de hangaar in de Peutersweg.

Zaterdag 8 december: 18u-20u30
Met meer is het altijd leuker! We houden ons warm in Mechelen.
We spreken af aan de scoutslokalen van Sint-Katrom, Katelijnekerkhof 4
in Mechelen.
Meebrengen: 2euro

Zondag 16 december: 14u-17u
Blaadjes rapen, sneeuwvlokjes tellen, ijsglijden, rode
wangetjes, koude neuzekes, warme mutsen, lekker dicht bij
elkaar, veters knopen,... Al wat een goede decembernamiddag
nodig heeft!
We spreken af aan de hangaar in de Peutersweg.

Zondag 23 december: 18u-20u
Met je familie vier je Kerstmis, maar met de scouts ook!
Neem allemaal een pakje mee van maximum 2 euro, wees
zo origineel mogelijk!
Afspraak aan de hangaar in de Peutersweg.

Zondag 30 december: Geen scouts dit weekend, iedereen heeft het te
druk met feesten.
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Zaterdag 5 januari 2013: 18u-20u
Gelukkig nieuwjaar allemaal!
Afspraak aan de hangaar in de Peutersweg.

Zaterdag 12 januari 2013: 17u-19u
We gaan met heel de groep schaatsen in Leest! Vergeet
geen handschoenen mee te nemen!
We spreken af aan de schaatsbaan in Dorpstraat 67,
Leest.

Nog vragen? Of kan je een keertje niet komen? Gelieve ons dan te
verwittigen op kapoenenleiding@parsival.be

Kauw: 0494/708016
Sitta: 0476/651909

Marmot: 0478/045092
Kameel: 0475/437066
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BIJ DE KAPOENEN...

Bomma's en bompa's

9

Spaghetti eten op weekend

Toneeltjes voorbrengen

10

4 kleurprenten van de leiding om mooi in te kleuren!
Veel plezier!

Kameel de soldaat op de
legervergadering

Marmot de gekke professor,
bij de sporentocht

11

Kauw als clown op de
circusvergadering

Sitta de griezelheks
op de halloweenwandeling
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Programma Welpen
Om het jaar even goed verder te zetten als we gestart zijn, vind je
hieronder kort een overzicht van de komende vergaderingen! Gezien jullie
leiding binnenkort examens heeft, hebben we al een aantal avondactiviteit
gepland, maar die zullen zeker niet minder leuk zijn!
1+1 December (Zondag)
Wat? Sinterklaas is er eindelijk! Tijd om de Sinterklaasliedjes te
zingen en te bewijzen hoe braaf we wel zijn geweest dit jaar.

10-1 December (Zondag)
Wat? Vandaag gaan we ons een breed en dik maken!
Meebrengen? Kom verkleed als dikke mens!

10+5 December (Zaterdag)
Wat? Met andere welpen is het ook plezant!
Waar? Militair Domein
Uur? 18u30 – 20u30

25-2 December (Zondag)
Wat? Dag Sinterklaas, Hallo Kerstman!
Meebrengen? 3x cado'tjes van ongeveer 1 euro.

30+0 December (Zondag)
Wat? Snif, snif, geen vergadering.

1+2 Januari (Donderdag)
Wat? Locatie onbekend, weg onbekend, doel bekend!
Uur? 18u30
Waar? Kerststal (In Borgerstein, zie flyer op achterzijde)
Meebrengen: 4euro

15-3 Januari (Zaterdag)
Wat? Iedereen schaatsen aan en op het ijs!
Uur? 17-19uur
Waar? Schaatsbaan Leest
Meebrengen: 5 euro

15+3 januari (Vrijdag)
Wat? We spelen een spel vanavond!
Meebrengen? Gezelschapsspelletje
Uur? 19-21uur
p.s. Bereken de datum om op de juiste dag aanwezig te zijn 
14

Men zegt weleens: “goede afspraken maken goede vrienden”, daarom hier nog even
kort onze afspraken:
- We verwachten jullie telkens in perfect uniform op een vergadering, tenzij anders
vermeld.
- Wanneer je niet kan komen, dien je minstens 24u op voorhand te verwittigen, dit kan via
welpenleiding@parsival.be of via gsm.
Gsm nummers:
Hathi: 0473/26.38.79
Rama: 0477/28.23.39
Bagheera: 0472/33.02.43
Kaa: 0477/80.35.71
Baloe: 0479/40.87.88
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Kleur Baloe en Bagheera maar mooi in…
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MOSSELEN 24-25 november 2012
De mosselen waren weer een groot succes! Wij danken de ouders, … van alle
wolven om te komen smullen op onze mosselsouper! Natuurlijk ook alle andere
ouders en sympathisanten die zijn komen genieten van een heerlijke mossel,
vol au vent of curryworst. DANKU!

Wie?
Wat?
Waar?
Wanneer?
Waarom?
Waarmee?

Wolven die graag andere scouten leren kennen
De andere scouten het militair domein leren kennen
In het militair domein (we spreken af aan de berg)
8 december 2012 van 18u30 – 20u30
Omdat het ONS militair domein is ? =P
PERFECT uniform, nog perfecter dan anders !

Wie?
Wat?
Waar?
Wanneer?
Waarom?
Waarmee?

De kerstman, Jezus, …
We vieren het feest van de geboorte van Jezus
Aan de hangaar in de Peutersweg
Zaterdag 22 december van 19u30 – 21u30
Omdat iedereen het doet…
Cadeautje van €3
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Wie?
Wat?
Waar?
Wanneer?
Waarom?
Waarmee?

De echte spoorzoekers
DROPPING van de vt’s
Kerststal (Borgerstein)
Donderdag 3 januari 2013 19u – 21u30
Om het buitenlandskamp van de vt’s te sponseren en omdat wij,
wolven de weg kunnen vinden!
Kompas, stapschoenen, …

Wie?
Wat?
Waar?
Wanneer?
Waarom?
Waarmee?

De wolven die graag winnen en niet graag verliezen
We gaan kijken wie het meest inzicht heeft
Aan de hangaar in de Peutersweg
Zaterdag 19 januari 2013 van 19u30 – 21u30
Omdat het waarschijnlijk koud is en dat vinden wij niet leuk!
Breng een gezelschapsspelletje mee

!

Heb je vragen over het programma of heb je thuis geen spiegel? ;-)  wolvenleiding@parsival.be

Gelieve steeds te verwittigen als je niet aanwezig kan zijn!
0473229924

0499249601

0473867859

0474628018
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My first rap (by Lander M.)
Yo,ik ben de liefste jongen van de wereld en de maan,
als ik moet vertrekken doe 'k 't lekker rustig aan.
Als zij staan te wachten om mij te vervoeren,
zeg ik: "Wacht es effe want ik moet nog boeren" (burp)
Ik stap in de auto met een vreselijk gevoel,
we rijden naar school. Man, da's echt niet cool!
Ik kom op de speelplaats en stap naar mijn maten,
tijd om effekes over de tsjikkies te praten.
De rest van de dag zit ik op mijn bank,
verdorie 'k ben het moe... da duurt hier te lank.
Ik wacht en wacht en wacht op de bel,
plezier maken wil ik, da snapte toch wel!
Best lieve vrienden mijn rap is nu gedaan,
bedankt voor het luisteren en doe 't lekker rustig aan :-)

Het grote smurfenspel.
Vandaag moesten we zoals elke vergadering om 2 uur er zijn.
We vertrokken naar het militairdomein zo'n klein half uurtje later waren we er en begon
de leiding aan de speluitleg : we kregen allemaal kaartjes met smurfen erop die smurfen
hadden een bepaalde waarden lolsmurf was het hoogste en gargamel het laagste we
hadden ook nog smurfin, brilsmurf, grotesmurf,...enz.
We verdeelden ons in 2 groepen en het spel kon beginnen
We probeerden de ander ploegleden te tikken en dan kon je maar hopen dat je het
hoogste kaartje had als de leiding floot was het spel gedaan we vertrokken vrolijk en luid
terug naar het lokaal en wachten op de formatie
Het was een heel erg leuk spel vond ik.
23/9 door Siebe Stevens
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Waarom Potto NIET mee op weekend was …
Beste wolven, even een verhaaltje voor het slapengaan…
Toen wij met de leiding dit lokaal vastlegden voor het weekend heeft de groepsleider van
Chiro Kampenhout ons ergens voor gewaarschuwd………
Het schijnt dat er hier al 378 jaar lang een

monster rondsluipt in de bossen van

Kampenhout. Jullie kennen dat wel he, zo een groot harig beest met 2 diepzwarte ogen
waar het ene bloeddoorlopen is. En tanden van zeker

lang, omringt door

slijm en een adem die stinkt naar oud bloed. Halfafgescheurde oren en scherpe horens.
Zijn poten zij kaal met enkele haren op en nagels zo lang als een meetlat. Het is reeds lang
geleden dat hij op bezoek is geweest omdat ze hebben ondervonden wat hem zo kwaad
maakt. NACHTLAWAAI

!!!! Maar tja, wij stoere mannen van de scouts geloven

hier natuurlijk geen snars van en besluiten toch maar het lokaal te huren voor onze lieve
wolfjes.
Donderdag avond zijn wij met de leiding al eens komen kijken of alles in orde was voor
ons weekend. Alles zag er goed uit, de rommel van de Chiro hadden ze mooi opzij
geschoven.
Huspa naar buiten met de leiding en een pintje of 10 gaan drinken.
We staken een vuurtje aan, gingen er gezellig rond zitten met ons
vieren en Potto had zijn gitaar meegenomen. Sfeer alom, veel gelach
en gezang en gejoel en geroep. Tot op een gegeven moment…

vuur uit en de wind joelde door de bomen. Alle, we dachten
toch dat het de wind was.
Een onuitstaanbare stank drong onze
In een keer was ons

neus binnen, kokhalzend begaven we ons terug naar het lokaal. Achteromkijkend zagen
we de bomen plat geduwd worden en een paar ogen werd zichtbaar. We zetten het
op rennen, zo hard als we konden. Stormde de kamer binnen. Ieder controleerde een
kamer, deed de deuren en de ramen op slot. En dan plots…

HHHH!

AHH

AAAAA

AAAAAA
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Immens gekrijs uit de kamer dat Sifaka moest nakijken. Voor het raam stond het meest
afschuwelijke dat ik ooit gezien had.

Zijn hoofd tegen het raam gedrukt, het

kwijl droop van de ramen en de stank drong zich door de muren door. Rap gingen we
terug naar de keuken. We besloten om ons te verstoppen en zo stil mogelijk te blijven.
Potto had een groot keukenmes genomen en zich onder tafel verstopt. We hoorden het
monster rond het huis sluipen, hij had ons immers al geroken dus zou niet vertrekken tot
hij een van ons te pakken had. Na een uur stilte…
…

…

…

…

…

… kwamen we muisstil van onze verstopplaatsen vandaan. Het was stil, te stil.

OOAAAAARR!!!!!!

GROO

In geen mum van tijd stond hij bij ons, frontaal door het raam gesprongen. De scherven
lagen overal. We konden elkaars paniek rieken. Potto had nog steeds het mes, voor
vluchten was het te laat. Hij haalde uit met zijn arm en stak het mes met volle macht in
zijn rechter schouder. Het leek het beest niets te doen, buiten hem

nog bozer

te maken. Hij begon wild met zijn poten te slaan, sloeg alles kort en klein. Nu had hij het
duidelijk op Potto gemunt, we probeerde ons te verstoppen maar het was te laat...

Met zijn degoutante klauwen greep hij Potto zijn enkel vast en zeulde hem mee naar
buiten. Daar waar wij net nog aan het vuurtje zaten hield hij halt. Potto verweerde zich
met alle macht die hij bezat,

maar het was

te laat.

Het beest begon hem te verslinde zonder enkel kenmerk van genade.
Zijn armen werden eraf gerukt, zijn buik opengereten en de darmen verslond hij met veel
smaak. Na het laatste stukje Potto vlees binnengespeeld te hebben keek hij met zijn muil
vol bloed naar ons. Klaar om nu ons nog te verslinden. De zon kwam al op, iets waar het
monster blijkbaar niet tegen kan. En voor het zonlicht zijn lijf kon bereiken… vluchtte hij
terug de bossen in!
Daarom liefste wolfjes, wees stil vannacht !!
22
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PROGRAMMA
25 November 14-17
Vandaag is het mosselfeest. Vergadering van 2-5 aan
Goede Herder.
2 December 14-17
De Sint komt op bezoek. We gaan dit samen vieren.
9 December 14-17
Dik, dikker, dikst. Dikkemensenvergadering!! Kleed je
warm & dik aan en doe er dan nog een kussen of 5 bij.
15 December 19-21.30
Een avondje relaxen. Kom van 19 tot 21.30 naar de
villa. Neem een kussentje mee.
23 December 20-22
Een avondje feestje. Van 20 tot 22. Meer info volgt.
30 December
Geen vergadering.
6 Januari 14-17
3 koningen, 3 koningen, geef mij een nieuwe hoed.
12 Januari
Schaatsen met de hele groep. Meer info volgt.
In de kerstvakantie doen we mee met de dropping.
Meer info hierover volgt nog.
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LAATSTEJAARSWEEKEND
Verslag laatstejaarsweekend
vrijdag 26 oktober
Vandaag ginnen we op 2de jaarsweeken. Om 7u hebben we afgesproken aan het
station. En we ginnen met trein na St- Joris Weert na ekele minuten stappen
kwamen we aan aan de kluis. Daar moesten we baken en tafels meenemen.
Maar voor sommige was dat makkelijker gezegd dan gedaan! ;) daar hebben
we dan wat cake gegeten. En dan naar onze wagon gegaan daar hebben we
ons geïnstaleerd. Dan hebben we nog een spel gespeeld het kaarsenspel.
Er was een grote kaars en 10 theelichtjes je moest naar de andere kamen gaan
en je moest een theelichtje uitblazen. Als het uitgeblazen was mocht je het
lichtje meenemen naar je eigen kamp en als al de theelichtjes uit waren
geblazen
dan mocht je de grote kaars uitblazen. Na dat spel hebben we nog wat kampvuur
gehouden maar het was wel niet gemakelijk om het aan te krijgen en ook om
aan te houden! :( Maar na wat vertellen en lachen moesten we helaas gaan
slapen! :( En als iedereen klaar was dan kwam de leiding zeggen dat we moesten
gaan slapen. Maar niemand wist dat de nacht zo koud zou zijn....
Matti

Laatstejaarsweekend (zaterdag) 30/10/'12
Tof dagske se ! da moete we meer doen :)
Dus de zaterdag hebben we in de voormiddag onze boekjes gekregen die we dan
gingen leren voor onze 1ste rang.
Amai seg, ni simpel zenne :)
Tegen de middag kregen we allemaal ne ''partner'' waar we mee op
oriëntatietocht gingen.
Ik was met ons sientje , echt goe bezig wij , we waren al fout toen we aan die
parking waren :D
En we ware ons stukske cake nogis vergete ook ! Echt wel goed bezig :)
Niet veel later kwamen we DE Matti & ons Elineke tege , die ware ook goe fout
gelope :D
aleez nee,.. ze hadde gewoon ne post ni gezien :)
Toen we terug kwamen van den tocht (we waren de laatste) hebben we ons daar
aan da vuureke gezet.
& goe gegeten :) Twas Spaghetti ! :) ons nieuw is ne vegi dus die al da gehakt
deruit ant zwiere..
Na het eten hebben we 't 4LEPEL SPEL gedaan (echt tof !:) )
De rangen zijn ook in de sjakos :)
& bij Margauxtje ook haar das & belofteteken & rang 1,2,3 :)
Toen was het feest ! :) Nog zo van die keiiii toffe raadselkes gedaan aan 't
vuureke :)
ik vond het 'n geweldig weekend !
MOETE WE OVERDOEN! :)
Groetjes Julie Desmedt
:)
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Nog enkele uitspraken van op weekend:
-

Deurdenker: ze vonde het een moeilijk raadseltje i.v.m. deuren
Plaktisch: dat vond penseelaap van het afplakken van de ramen in de wagon
Kakattack: vraag meer info aan Pieter
Krokodildo: mopje van Sem?
Kipnappen
Ik ben den dicker: Penseelaap kan niet zo goed praten tijdens een spelletje
waarbij ge moet tikken ;)
En nog enkele foto’s:
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De VT’s wensen u prettige
feestdagen

34

Programma VT'S:
24-25/11
Mosseltjes kuisen, jullie krijgen van de leiding wel te horen
wanneer jullie waar moeten aanwezig zijn!
Zaterdag 1/12 20-23u
hangen, zitten, kijken en mentaal voorbereiden voor de
examens. Breng zeker en vast een filmpje mee om naar te
kijken!!

Zaterdag 8/12 19-21u
Hogelandsspelen misschien wel in de sneeuw!

Zaterdag 15/12 20-22u
We zetten eens een stapje in de wereld, kom in PERFECT
uniform.

Zondag 23/12 14-17u
We gaan de kerstman een beetje helpen, zijn laatste cadeau'tjes
moeten nog ingepakt worden.

Woensdag 26/12
Lichtstoet, we gaan jeneverkes verkopen en er zelf braaf
afblijven, meer info volgt nog!
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DROPPING givers en VT’S PARSIVAL
Wanneer? Donderdag 3 januari 2013 vanaf 19uur.
Waar? Vertrek en aankomst aan de Kerststal, in park Borgerstein
De prijs? 7 euro per persoon

Wat kan u verwachten?
Er zal een mooie, avontuurlijke wandeling voor u klaarstaan met verschillende tussenposten.
Hier kunt u zich opwarmen en nieuwe energie verkrijgen door de lekkere warme of koude
dranken en hapjes.
Om er ook zeker van te zijn dat u dit alles niet zal missen, geven we u natuurlijk genoeg
informatie om deze posten te vinden.
U wilt zich inschrijven?
Heel hard bedankt! Zo sponsort u mee het buitenlandskamp van Givers en VT’s door
samenwerking tijdens de dropping. U kan zich inschrijven via mail: vtleiding@parsival.be.
Vermeld ook met hoeveel personen u aanwezig zult zijn. Er staat geen maximum en
minimum op het aantal personen in een groep.
U wilt 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
fluorescerend te dragen.
Iets niet duidelijk?
Blijf dan niet met vragen zitten maar mail ze naar vtleiding@parsival.be.
Liever iets anders?
Indien u niet zo’n wandelaar bent, kan u ook steeds in de Kerststal terecht. Wij serveren u
heel de avond dranken aan democratische prijzen. Onze drankkaart gaat van Cola en warme
chocomelk tot glühwein en een biertje. Zelfs het hele gamma aan jeneversoorten zal u niet
ontbreken!
Voor de knorrende maagjes en de bevroren lijven presenteren wij u een heerlijke
WINTERBARBEQUE! Laat een woest stukje gebraden vlees jouw smaakpapillen feesten en je
tevens weer te koning maken van die winterse weren. Eveneens zijn deze brokken energie
aan democratische prijzen te verorberen.
Ook na de dropping kan u hier nog blijven hangen om u 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 zijgang langs de Schorsemolenstraat.
Tot op de dropping!
Givers, VT’s en hun leiding
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Benefietweekend 12-14 oktober

We zijn klaar voor de
vrijdagavond!
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Met 38 kwisploegen zat de tent
gezellig vol.

Onze jury had hun handen vol,
maar hebben dit zeker goed
gedaan. Achteraf kon ieder van
elke ploeg een prijs kiezen uit
onze rijkelijk gevulde prijzentafel!

Het was een goed begin van ons weekend!
Nogmaals een dikke proficiat aan alle deelnemende ploegen.
Deze avond werden er 1529 bonnetjes verkocht.
164 van deze bonnetjes werden geconsumeerd door de ploeg “Puerto Rico”,
die dan ook de zuipbeker hebben gewonnen.
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Zaterdagmiddag opbouw voor het
kindertheater Smos&co, meer dan
100 kindjes hebben zich hier rot
geamuseerd!

Ook de zaterdagavond verliep vlekkeloos, het dak
van de tent daverde er bijna af door het
enthousiasme van alle aanwezigen.
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Op zondagochtend stond er een groot
ontbijtbuffet op het programma. Hier
werden ook meer dan 400 magen
gevuld.
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Zondagnamiddag was er voor
elke leeftijd plezier te vinden. Zumba
les bij Drongo, Optreden van Frank
Vaganée, randanimatie voor de
leden, highlandgames,...

Na 1 uur en 6 minuten
heeft het konijn zijn eerste
keuteltje gelegd op vakje
39!
Proficiat aan Jef De
Schepper.
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Leeziegreen zorgde voor kippenvelmomenten toen al de leden bij hen liedjes kwamen zingen.

We sloten ons weekend af als comedy night
met Bart Cannaerts.
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Enkele leuke reacties!
Ik vond het ongelooflijk hoe
professioneel dit benefiet in mekaar
stak. Dat alles zo vlot verliep is volledig
jullie verdienste.

Parsival staat weer eens een keer in
de mensen hun geheugen gegrift als

Dikke proficiat aan de
scouts voor de prachtige
organisatie.

Jullie verdienen daarom een
en nen dikke

een goed samenhangende,

MERCI

Hopelijk zijn de nodige
centen binnengekomen.

hardwerkende en bekwame
jeugdbeweging.

Topi

Das

Paul Heremans

TO

Een héél leuk optreden met een
schitterend enthousiast publiek!!
Het was SUPER!
Frituur Paula

Het PARSIVAL-benefiet-weekend is er één om nooit te
vergeten. Zelfs de slechtgeluimde weergoden op
zaterdag zagen dat het goed was, bedachten zich en
beloonden al die inzet met droog tot zelfs zonnig weer.
De liedjes waarbij alle takken mee op het podium
stonden, waren een voltreffer. Ambiance zoals op een
echt festival. Menig oudscout had een traantje weg te
pinken of stond een krop in de keel weg te zingen.

Dikke proficiat
voor de
schitterende
organisatie.
Alpaca

Mannen, het was een fantastisch weekend !!!
Blij dat we dit konden meemaken!
Wapiti
JULLIE HEBBEN DAT
FANTASTISCH GEDAAN!!!!

Aan alle mensen die dit weekend mee
georganiseerd hebben : nen dikke proficiat. Een
prachtige organisatie. Jullie zijn al weken in de
weer om deze benefiet in goede banen te leiden en
ik kan alleen maar zeggen dat jullie prachtig werk
geleverd hebben. Wie als groep zoiets
verwezenlijkt, daar doe ik mijn hoed voor af.
Chapeau.
Het is inderdaad een weekend geweest om nooit te
vergeten. Wij hebben daar van vrijdag tot
zondagavond een groep in actie gezien die zichzelf
overtroffen heeft.
Bedankt iedereen voor de gigantische inzet en het
schitterende werk dat jullie geleverd hebben.
Karla (Saiga)

Anne Van Dievel
In naam van TuesdayAfter8 wil ik jullie nog
eens bedanken voor de warme ontvangst
en de schitterend service backstage.
Het is fijn af en toe verwend te worden...
dankjewel!
Bea
Public relations TuesdayAfteR8

Het weekend was “af”!!! Bedankt allemaal,
jullie doen dat SUPER!
Moeke Yvette
Wij vonden het ook meer dan inorde!
Zeer degelijke organisatie met voortreffelijke catering.
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We hopen dat jullie veel Euri ophaalden!

Rambling boys of pleasure

U was weer geweldig!
Met dank aan alle werkgroepen (veelal een mix van scouts, groepscomité en
oudscouts) voor het samen mogelijk maken van wat 6 weken geleden nog een
"mission impossible" leek.
Met dank aan de scouts - leiding en leden - voor de tomeloze inzet tijdens het
weekend, ondanks de soms loodzware werkdruk.
Met dank groepscomité, oudscouts, en vaste achterban voor de massieve steun
en inzet op diverse fronten.
Met dank aan alle ouders, vrienden, sympathisanten voor hun deugddoende
opkomst en meer dan joviale bijdrage.
Met dank aan alle artiesten die zonder uitzondering onbezoldigd hun talenten
ten dienste stelden.
Met dank aan de jeugdbewegingen die afgelopen weekend weer eens krachtig
bewezen dat solidariteit géén hol begrip is.
Met dank aan de gemeentelijke overheid voor het verlenen van allerlei
ondersteunende diensten en toelatingen.
Met dank aan de buurt en buurtbewoners voor het verdragen van de tijdelijk
gecreëerde overlast.
Met dank aan alle toeleveranciers, bedrijven maar ook privépersonen, voor de
sponsoring, het hanteren van gunst-tarieven en hulp bij het oplossen van
kwesties allerlei.
Met dank aan de media voor de nodige belangstelling die helpt bij het
sensibiliseren van mensen en overheden.
Met dank aan iedereen die mee de boodschap en publiciteit over het
evenement verspreidde.
Met dank aan uzelf... om het vuur bra(n)dend te houden.
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Mosselweekend

Allereerst willen we alle eters van het voorbije weekend bedanken omhun
steentje te komen bijdragen. Hopelijk heeft u genoten van heerlijke
mosselen, een grote kamp-fotoshow, zalige vol-au-vent of smakelijke
curryworsten!
Speciaal voor alle mensen die er toch niet geraakt zijn, en natuurlijk nog
meer voor iedereen die aanwezig was en zich 100% heeft ingezet, even een
overzichtje van het drukke weekend:

Een hele hoop helpende handen
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Plezier beleven!

Na de voorbereiding,
laat het volk maar komen!
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De beruchte mosselvergadering:
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Na een vermoeiende vergadering nog mosselene komen eten en dan braaf
de oogjes sluiten. We zijn blij dat het weekend én de vergadering weer een
succes waren!

Tot volgend jaar!!
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Het leven zoals het is: Dé Jossen
Dé Jossen? Wat voor iets is dat vraagt u zich af… Wel dat zijn die rare wezens die op een
dag besluiten, om na zoveel jaren scoutscarrière besluiten er een punt achter te zetten en
zich met andere dingen te gaan bezig houden op zondag. Maar met wat net? Die vraag
hebben wij aan hen gesteld
Hier mijn verhaal over wat ik zoal doe op een zondag.
Als het kamp voorbij was waren de tranen groot. Kon ik de scouts
achter mij laten en op een zondag (en zoveel andere dagen) een
andere bezigheid zoeken? Met een bang hartje nam ik die grote
beslissing.
Mijn laatste vergadering; de openingsvergadering, helemaal anders
als we gewoon zijn op een totaal andere plaats. Deed dat even raar!
Toch ging ik met een gerust gevoel naar huis. Ik zou al mijn vriendjes
 nog vaak genoeg zien en er staat nog een hele grote nieuwe ploeg
klaar om het allemaal verder te doen. Ik had het zeker nog graag verder blijven doen,
maar mijn leventje kreeg plots een andere wending. Ik ging vast gaan werken als
vroedvrouw en kon beginnen in het AZ Sint Maarten ziekenhuis campus zwartzustersvest
op de materniteit…
Die kans en uitdaging kon ik niet aan mij laten voorbij gaan. Natuurlijk heeft dat grote
voordeel ook het nadeel dat ik om het weekend klaar moet staan in het ziekenhuis.
Fulltime scouts en werken zou een moeilijke combinatie zijn. Daar bovenop ging ik ook
avondstudies doen. Een hele drukke agenda en bijgevolg een dwingende keuze om als
leiding te stoppen.
Ik heb natuurlijk ook zondagen waarop ik dus niet moet werken. Daarvoor staat mijn
nieuwe fiets klaar, mijn “oude” bottinnen van de scouts voor een wandeling en een schat
van een lief - beste vriend die ook samen met mij gestopt is met de scouts. We kunnen
ons wel vermaken en onze grootouders en familie zien ons nu wel vaker …
Op de grote activiteiten van de scouts zullen we zeker niet ontbreken. Zo was de benefit
en de mosselsouper schitterend en hebben we hier als oudleiding van genoten. We zijn
alvast ingeschreven bij de oudscouts en zoeken ook daar zeker met de activiteiten mee te
doen.
De scouts als leiding was voor mij een stop, maar een scout blijf ik toch voor altijd!!!
Tot de volgende,
Nieuwsgierige Agoeti
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Zo ik krijg hier de vraag van Kauw, Anhinga, Mustang en Sifaka om
iets in de pk te schrijven als pas gestopte leiding. Ik zou eigenlijk
niet weten wat ik jullie nog kan vertellen. Ik heb maar 20 jaar bij
Parsival gezeten! Zoveeel maak je dan ook niet mee he! Of toch wel
als ik denk aan men eerste kamp als kapoen elke dag spelen met
men vriendjes! En geen zorgen hebben de leiding zorgde wel dat
we de juiste kleren vonden, en dat we stil waren als we moesten
slapen, al lukte da laatste niet altijd.
En dan bij de welpen wat voel je u dan stoer als je even lang als de
grote op kamp mag! Maar dan ook weer zo klein als moeke en vake
terug naar huis gingen met de bezoekdag. Ma dat duurde ook maar 2 minuten want dan
moesten we terug normaal doen, en ons snoep gaan verstoppen en gaan zegge tegen de
leiding dat we geen snoep meer hadden! En dan in mijnen tijd ging je nog van welp naar
jojo, dat was vooral stinken, eten laten aanbraden of het rauw opeten een tafelvuur
sjoren zo hoog mogelijk dat je niet meer in u potten kon kijken en u vuile kleren mengen
met u propere, op oriëntatietocht vertrekken en de posten in de foute volgorde
tegenkomen. Maar tegen dat we dan giver waren lukte dat allemaal en dan via een vt jaar
ben ik dan toch maar leiding geworden bij de jojo's samen met Hop en Drongo we
hebben een fantastisch jaar gehad ik dacht toen zo'n tof jaar maak ik nooit meer mee
maar het jaar erna stonde we terug met 3 bij de givers en alles verliep nog beter! Nog
eens merci daarvoor Hop en Drongo!!! mijn leiding zijn periode bestond uit 4jaar
giverleiding, 3jaar materiaalmeester en 2jaar jojoleiding! Of ik de scouts nu mis? Eigenlijk
niet ik zit goed bij de oud-scouts nu en met de grote activiteiten ben ik er nogaltijd wel bij
zo was ik een heel weekend op den benefit en heb ik ook juist 2 dagen met heel veel
plezier mosselen gekookt/gebakken. Wat ik nog graag aan alle parsival leiding wil zeggen:
zorg voor u leden zoals u leiding vroeger voor u zorgde en dat ze het soms wat uithangen
das toch normaal hoe was je zelf! En voor de jongere leden van Parival spaar u leiding niet
en amuzeer u!
Groeten,
Eigenwijze Stokstaart
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Technieken
Als je eens goed rondkijkt op ons kampterrein dan zie je dat alles bestaat uit balken die
we op een deskundige manier hebben vastgemaakt. Namelijk door te sjorren. Hoe gaat
dat sjorren eigenlijk in zijn werk :

We starten met de timmermanssteek, het begin van de sjorring. Die legt men altijd op de
vaste balk. Daarna gaan we starten aan het sjorren (b). Dit doen we maximum 3 keer en
we zorgen ervoor dat het touw niet kruist.
Als dat vlekkeloos verlopen is starten we aan de woeling (d). Ook woelen doen we
maximum 3 keer en ook hier zorgen we ervoor dat het touw mooi naast elkaar ligt. Goed
aantrekken is de boodschap, zodat je sjorring niet kan loskomen.
De mastworp (h,i) is de laatste knoop die men legt bij een sjorring. Deze wordt op de
andere balk gehangen dan de timmermanssteek.
Als laatste controleren we alles nog eens en dan is de sjorring klaar.
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Stel nu dat je touw een stukje te kort is om een volledige sjorring te maken. We kunnen
een ander stuk touw nemen en die twee aan elkaar vastmaken door de weversknoop.

De weversknoop is in dit geval beter dan de platte
knoop omdat de weversknoop gemaakt is om twee
touwen met een verschillende dikte aan elkaar te
binden en de platte knoop om twee touwen met
dezelfde dikte aan elkaar te binden.

Platte knoop:
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Gezocht!

Wij zijn op zoek naar een

industriële naaimachine
Want enkel zo kunnen wij onze tenten goed houden. En dit
is natuurlijk nodig om droog te blijven op kamp!

Heeft u, of kent u iemand met, een industriële
naaimachine en wordt deze raar of zelden gebruikt?

Heeft u wat wij zoeken?
Gelieve contact op te nemen met Dolfijn:
0499/22.51.88

Indien het enkel mogelijk is om onze tenten te naaien, maar de
naaimachine niet weg te doen, zijn wij daar al enorm blij mee!
Onze tenten hebben dringend een naaimachine nodig!
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Een lichtstoet zonder lichtjes is als een
café zonder bier…
en daar houdt toch ook niemand van!

Daarom hebben wij jullie hulp nodig, heb je thuis nog lichtdarmen
of lichtslingers met lampjes, die wij zouden mogen lenen, mag
je dit altijd laten weten. Zo help je onze givers om hun wagen voor
de lichtstoet te versieren en verlichten. Hoe sneller zij deze
hebben, hoe beter.

Voor meer vragen: Je kan de giver leiding bereiken via
giverleiding@parsival.be

ALVAST BEDANKT!
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Kerststal 2012-2013

2012
Zaterdag 22 december 1800 uur: OPENINGSAVOND orkest:
Zondag 23 december vanaf 1400 uur en vanaf 1800 uur:
door Dries Van den Berg (alias Taurinus)

"LEEZIGRIEN"
"PIANOCONCERT"

Kerstdag 25 december van 1400 tot 1800 uur
Donderdag 27 december vanaf 1900 uur St Katarinakoor:

"KERSTCONCERT"

Vrijdag 28 december vanaf 2000 uur - Lode Tooten & Roeland Gijsels:
"herinneringen aan WANNES VAN DE VELDE & LOUIS NEEFS"
Zaterdag 29 december vanaf 2000 uur - muziek

"BRIKKELJON BLUESBAND"

Zondag 30 december van 1400 tot 1800 uur
2013
Donderdag 3 januari - Avonddropping scouts PARSIVAL
Vrijdag 4 januari vanaf 2000 uur door de Volkse Zanger:
Zaterdag 5 januari vanaf 2000 uur - ambianceorkest:

"MEEZINGAVOND"
"PARDON SERVICE"

Zondag 6 januari van 1400 tot 1800 uur
Toegang Borgersteinpark via de Schorsemolenstraat.
Ingang tegenover het kerkhof.
Tekening : Dank aan D'Auwe (d.auwe@telenet.be)
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