VERJAARDAGEN

UIT DE OUDE DOOS
DATABANK

LEIDING IN DE COULISSEN

RONDJE TAKKEN

Voorwoord

Golvende grasvelden, een givercontructie, welpenspelletjes, jojovuren,
kapoenententen en vt‟s. De leiding zit al met hun gedachten op ons kampterrein
nabij Phillipeville. De zomer is in aantocht! Nog enkele maanden en we zetten de
eerste dagen van een megabangelijk 10 en meerdagen kamp in!
De kapoenen gaan op kamp van 1 tot 7 augustus, de andere takken van 1 tot 11
augustus, de vt‟s volgen het ritme van de leiding! Onze zakken staan al bijna
gepakt, die van jullie ook?
Vooraleer we ten strijde trekken op kamp, komen we nog heel wat leuke en
zomerse activiteiten!
De leiding is de voorbije week gestart met het verkopen van taarten! Verder in
de pk lees je hier meer over. Heb je zin in een lekkere tijd, heb je er nog eentje
nodig voor een verjaardag, spreek de leiding dan zeker aan.
Op 1 mei hebben wij weer onze leuke ouderdag op het programma. Dit jaar een
ander concept dan de voorbije jaren! Een leuke fietstocht voorbij de werking van
de verschillende takken. Ook hierover lees je meer verder in de pk!
Ondertussen zijn we al in de 2de helft van het scoutsjaar, de intensievere helft,
je kent nu iedereen in je nest of patrouille, je kent de sterk en zwakke punten
van iedereen, kan daar op bouwen op grave spelletjes te spelen en je weet wat je
bij de leiding kan uitsteken tot ze kwaad worden.
Wie dit jaar op kamp zijn totem krijgt, voelt de spanning al wat stijgen, die
helemaal te snijden zal zijn op kamp!
De 2de helft van het jaar staat ook (hopelijk) voor meer zon, minder bevriezen in
de korte broek, de groene weekendjes, lekkere pensen en krieken eten, de
nekker onveilig maken en nog veel meer.
Veel leesplezier!
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Zondag 8 mei

BINNENKORT START DE LEIDING
MET HET VERKOPEN VAN
TAARTEN!
VANAF 27
FEBRUARI ! LAAT JE MAAR HOREN,
ALS JE ZIN HEBT IN EEN LEKKER
STUK TAART 

VOOR IEDEREEN
GEEN SCOUTS

Ouderdag
Zondag 1
mei

Kamp 2011
01/08/2011 – 11/08/2011
Kapoenen :: 01/08/2011 –
07/08/2011
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Beste ouders en leden, oud-scouts en sympathisanten,

De veelbelovende ouderdag komt dichterbij.
Daarom is het nog eens tijd om jullie wat meer info te geven over dit waarlijk avontuur op zondag 1
mei.
Dit jaar staat de ouderdag in het teken van de fiets, we gaan zoals de 2de editie een fietstocht maken
doorheen ons mooie Vlaanderen met enkele tussenstoppen waar jullie scoutactiviteiten kunnen
doen. Iedereen is welkom om mee te doen: onze scoutsleden, ouders, familie, broertjes en zusjes,..
Voor aan de ouderdag mee te doen is het toch aangeraden gemakkelijke, maar stevige kleren en
schoenen aan te doen ,en speciaal voor deze editie een prima in orde fiets mee te brengen.
Een rugzakje is ook altijd handig om iets in weg te steken dat je onderweg meekrijgt.
Jullie zijn welkom van 12.30u tot 13.30 uur aan het lokaal.
Bij aankomst betaal je voor je eten, en daarna kunnen we vertrekken!
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je allemaal tezamen vertrekt ,maar dan kunnen we jullie in
groepjes verdelen en er is altijd een mogelijkheid om iets te drinken in afwachting van het vertrek.
Uiteindelijk worden jullie rond 17u en 18.30u weer naar het lokaal terug verwacht om jullie
hongerige magen te vullen en dorstige kelen te lessen. We serveren pensen met appelmoes of
balletjes met krieken. Hier onderaan het blad vinden jullie een inschrijfstrookje dat je invult en
afgeeft/ doormailt naar ouderdag@parsival.be. Ook op de site kan je inschrijven, via een link.
Betalen doe je bij het begin van de tocht, of net voor het eten als je alleen komt eten.
Jullie kunnen inschrijven tot en met zondag 24 april.
Het einde van de ouderdag bepaal je zelf. De gelegenheid om iets te drinken blijft zolang jullie er zin
in hebben.
Indien jullie meer vragen hebben kunnen jullie steeds mailen naar ouderdag@parsival.be of je kan
elke zondag om 17 uur je vragen rechtstreeks stellen aan de leiding. Inschrijven maar! We hopen van
harte dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn. We kijken er al naar uit!
Tot op de ouderdag,
De leiding
Vul hieronder je naam in, met hoeveel personen je komt, en de porties dat je besteld. Geef dit
daarna zo snel mogelijk af aan Saki of mail dit naar ouderdag@parsival.be :
NAAM: .......................................................
o

o

aantal personen : ...........

Pensen met appelmoes
o 1 witte & 1 zwarte pens
o 2 witte pensen
o 2 zwarte pensen

....... x 5€ = ............€
....... x 5€ = ............€
....... x 5€ = ............€

Krieken met balletjes

....... x 5€ = ............€

Totaal

....... x 5€ = .................€

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

Beste ouders

Scouts Parsival groeit!
U hebt het misschien al wel gemerkt dat we toch wel met veel zijn. Wij als leiding vinden het super
dat er zoveel leden zijn. Dit wil voor ons zeggen dat we goed bezig zijn!
Op kamp merkten we ook dat we steeds met meer zijn op kamp. Het vorige kamp hebben we helaas
een spijtige ontdekking gedaan; onze alleroudste tenten zijn nu echt versleten. Dus hebben we de
‘knoop doorgehakt’ deze te vervangen plus een paar extra voor al onze enthousiaste leden te slapen
te kunnen leggen op kamp.
Dit is echt een groot hap in ons budget. Dit mede omdat wij bij Parsival van degelijkheid houden! We
kopen de beste tenten die er zijn (wij willen al onze leden graag een droge slaapplaats geven).
Om dit deels te financieren willen we graag eens iets nieuws proberen. Een grootse taartenverkoop!
We gaan dit eerst eens proberen binnen de leiding en naar volgend jaar misschien uitbreiden. Maar
we willen jullie niet ‘taartloos’ laten. Indien je zelf een taart (of meerdere) wenst te kopen kan je
altijd iemand van de leiding aanspreken of je bestelling door mailen naar taart@parsival.be. In deze
mail zet je al de gegevens die je in onderstaand formulier kan invullen.
naam koper :
adres koper:

Tel.

rijsttaart
appeltaart
pruimentaart
abrikozentaart
kriekentaart
nougatinetaart

eenheidprijs
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €

aantal

totaal

leveringsdatum : 26 Maart 2011
te betalen :

De betaling word dan met de levering geregeld. Bij vragen kan je steeds mailen (taart@parsival.be)
Zo wij hopen op een groot succes. Wij danken u alvast voor de steun en het vertrouwen in Parsival.
Bedankt
De leiding

Kapoenen

Programma KapoeneN

De leiding heeft voor de komende weken een spetterend programma ineen
steken! Lees het snel en kom alles te weten over wat we met de kapoenen
de komende weken gaan uit steken 

Zondag 13 maart – 13u30 tot 16u30 – Zwemmen @ Lier
Vandaag we met de kapoenen het zwembad van Lier onveilig! We maken er een
heus zwemfestijn van! We spreken om 13u30 af aan het zwembad ‘de
Waterperels’ af in Lier. Om 16u30 mogen de ouders, jou terug komen halen
daar!
 @ Lier : boomlaarstraat 125 – De waterperels
 Niet vergeten: jullie zwemgerief, zwembandjes,…
 13u30 – 16u30
Ouders die het moeilijk vinden om naar daar te rijden – daarvoor willen wij als
kapoenenleiding voor inspringen en met hun kapoen naar daar rijden. Dan
zouden we om 13u aan het lokaal af spreken en met deze kapoenen naar het
zwembad rijden. Gelieve ons dan wel een belletje te laten, wanneer dit voor jullie
gemakkelijker zou zijn. We kunnen dit wel niet voor 50 kapoenen doen, daarvoor
zijn onze wagens te klein .
Zondag 20 maart – 14u tot 17u – Spelen met véél kindjes!
Vandaag staat er een verrassingsvergadering op de menu! Met een sneufje
raarheid en andersheid. Een sausje zotheid. En lekker afgekruid met de leuke
leiding!
 @ lokaal
 14u tot 17u

Zondag 27 maart – 14u tot 17u - Spelen met de jeugd van katelijne!
Ook vandaag is het een speciale vergadering! Weer een verrassing!
Joepiiieeeeeeee! We spreken af om 14u aan het Sint-michielskasteel in de
Elzenstraat! We gaan daar Asterix en Obelix ontmoeten! Zij hebben voor ons iets
in petto!
 @ Sint-michielkasteel! Daar spreken we af!
 Van 14u tot 17u
Vrijdag 1 – zaterdag 2 – zondag 3 april!
WE GAAAAAAAAAN OP WEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEKKKKEEEEEEEEEEEND!
We trekken naar de chirolokalen van Muizen! Kapoenen wees paraat voor een
groots dierenavontuur in Muizen!
 Verdere info volgt via een brief!
Zondag 10 april – 14u tot 17u
Zondag 17 april – 14 tot 17u

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
Beste Welpen
Onze vorige vergaderingen zijn afgelopen, dus hebben we er nieuwe op een rijtje
gezet.

Zondag 6 maart 2011 van 10 – 13 uur
Zwemmen
We spreken af aan Waterperels Boomlaarstraat 125 2500 Lier.

Zondag 13 maart 2011 van 14 – 17 uur
Johnny en Marina vergadering
Kom verkleed als Johnny of Marina

Zondag 20 maart 2011 van 14 – 17 uur
Bosspel
Zondag 27 maart 2011 van 13 – 17 uur
Woudloperkeuken
Meebrengen: banaan, appel, ei, zilverpapier, bloem, suiker, melk, water, gamel,
bestek, …
1,2 en 3 april 2011 Legerweekend
Zoals je kunt lezen staat er weer een fangeweldigzotleukgezelligneigtastisch
weekend voor de deur! Op tijd en stond gaan jullie nog een brief ontvangen voor
verder info.

Zit je met vragen?
Eén adres: welpenleiding@parsival.be
Een stevig linker,
Jullie leiding

Ken je leiding?
Wij vragen ons af hoe goed onze welpen ons eigenlijk kennen. Na bijna
een half jaar, voor sommigen zelfs langer, zouden jullie blindelings en
zonder nadenken een 10 op 10 moeten halen op toetsen die over je
leiding gaan. Als die zouden bestaan, zouden er geen buizen worden
uitgedeeld. En bij de scouts gebeurd dat ook niet. Hier is alvast een
voorsmaakje van hoe zo’n toets er zou uitzien.
Verbind de juiste lichaamsdelen met de juiste personen. Om het jullie
toch niet te moeilijk te maken, geven we jullie de lichaamsdelen die
jullie het meeste te zien krijgen.

Welpenmomenten

Jojo’s

PROGRAMMA
Handleiding: De cijfers die je ziet staan zijn de enigste die je niet moet ontcijferen

Zien te scherm groot op binnenkort jezelf voor vast en zeker kom, verfilmen we gaan week
vorige van verhaal ons!

uur 17 tot uur 14 van februari 27 zondag
Zondag6maartvan14uurtot17uur:
Komallemaalmetdefiets.tip:eengroteplasbloedenveelpapiertjes
Gadretaz 12 traam nav 9ruu tot 15ruu:

Galsreirpap rekez ne tsav nee tekkaphcnul nemeneem! Ruudnie nak taw nepoltiu
Gadnoz 13 traam nav 14ruu tot 17ruu:

Goohmo ne gaalmo goohmo ne gaalmo, ew naag neznerg neggelrev
Zondag20maartvan14uurtot17uur:

Eenmegakeicoolformidastischgraafbangelijksuperdepuperenamiddag
Beste de wel zijn we maar vandaag alleen niet zijn we
Domein militair het in afspraak

Uur 17 tot uur 14 van maart 27 zondag

ZONDAG3april van 13uur tot 18uur:
Deze keer gaan we méér, lekkerder en minder aangebrand koken! Breng vanalles mee
voor

woudloperskeuken!

Zondag 10 april

van 14uur tot 17uur:

Talentje hier, talentje daar

Vrijdag-zaterdag-zondag 15-16-17 april:
Weekend: MEER INFO VOLGT!!

Zondag 24 april van 14uur tot 17uur:

Het

paashaasspel

Zondag 1 mei:
Ouderdag meer info volgt!

Zondag 8 mei:
Geen vergadering: De leiding trekt er zelf op uit

ZZaatteerrddaagg-- zzoonnddaagg 1144--1155 m
meeii vvaann 1100uuuurr ttoott 1188uuuurr:
Houdt dit weekendje ook al maar vrij, duidelijkere info volgt!
En zoals jullie al weten: steeds 24 uur op voorhand verwittigen indien je niet kan komen!

Jojo’s en hun avonturen
Verslag 14.11.10
______________
Vandaag hadden we bij de schouts bijscholing.
We werden in 4 groepen verdeeld. Ik zat bij: Lotte, Lize, Fennek, Ara en Laura
Nadat de groepen verdeeld waren ging de leiding naar binnen om in de lokalen klaar te gaan zitten.
Na 1 minuut mochten we naar binnen.
Dan moesten we wat proefjes doen en daar konden we punten mee verdienen, de proefjes waren:
kompas, morse, sjorren en knopen.
ik denk dat we het niet slecht gedaan hebben.
groetjes Eline Heremans - eerste jaar jojo
oke dit was mijn verslag het was leuk om het te schrijven
daag en tot op weekend
elinexx

Het was vandaag, zondag 6 februari, weer een mongoolse dag.
Tijdens de formatie vertelden de leiding ons dat we een mongoolse
handicap kregen. Maar eerst gingen we nog een paar mongoolse
spellekes spelen, zoals 1,2,3 mongool. Daarna kregen we onze
mongoolse handicap, we werden met twee verschillende mongoolse
voeten aan elkaar gebonden met een mongools touw. Met die mongoolse
handicap speelden we mongoolse voetbal. Na de mongoolse voetbal
kregen we een nieuwe mongoolse handicap. We moesten per twee
onder een mongools grote rekker kruipen en dan zo mongoolse vlaggenstok
spelen op zen mongools natuurlijk. Daarna speelden we mongools
ontsnapte zot (psychiatrische patiënt) die moest ontsnappen aan de
mongoolse psychiater door onder iemand zen mongoolse
benen te kruipen. Na al die mongoolse spellekes gingen we nog één
mongools spel spelen. Mongoolse baseball. Ara, Maraboe en Luna waren
weer mongools spastisch aan het doen. Wist je trouwens dat Ara zeer
goed een mongoolse kaars kan nadoen? Ara, Maraboe en Luna kunnen
ook geweldig mongoolse tuimelingen maken.
Ziezo, dat was weer onze mongoolse dag.
MONGOOLS EINDE !!

Luna, de mongool !

23 januari: WC-madammen en meneren:
Wist je dat…
Lotte een geweldige wc-madam is?
Den hofmans geen verkleedkleren bij had en hij dan maar de wc-borstel van de scouts moest
gebruiken?
Jojo’s hard kunnen grinniken bij het verzinnen van liedjes rond het thema ‘WC’?
Dario goed ‘Stop met dromen jongen, kuis je gat af’ kan spelen?
Er een winkelkar vol WC-papier door de Berkelei wandelde?
Al het WC-papier verkocht is?
We als afsluiter pictionary hebben gespeeld, jaja ook in thema?
Er dus een gluurder, wc-matje, handendroger, zeep,.. op bord stond?
De meisjes zijn gewonnen?

30 januari: Patrouille-battle:
Wist je dat…
De bevers juist die zondag maar met 4 waren?
Dit soms in hun voordeel was?
Zeg eens euh, toch niet zo simpel is?
We hierbij mooie verhaaltjes hebben gehoord over overstromingen, bungee-springen,..?
We heel veel liedjes hebben gehoord?
Van ‘hoofd schouder knie en teen knie en teen’ naar ‘Vandaag is rooooood’ naar ‘Lief
klein konijntje had een vliegje op zen neus’…?
Met een hele patrouille in 1 fietsband niet zo gemakkelijk is?
Zeker niet als we dan raceke doen?
De puntenstand heel spannend was?
De Panda’s uiteindelijk gewonnen zijn met 22 punten?
(applaus voor de Panda’s)
Op de 2de plaats de Bevers en de Herten stonden met 21 punten?
En op de 3de plaats de Eekhoorns met 20 punten?

Jojo - momenten

Givers

Raiderprogramma
van 4 maart 2011 om 09.00uur tot 3april 2011 om 18.00uur

AANDACHT !!een aandachtig raideroog heeft alles gezien, dus ook dat er een bijeenkomst
is bijgekomen en aan andere kleine maar belangrijke aanpassingen zijn aangebracht .
RAIDERS , WEES AANDACHTIG!!!
4, 5 en 6 maart 2011
RAIDERSWEEKEND
Voor dit 3 daagse avontuur zal nog een inlichtend schrijven met verdere specificaties
volgen.

12 maart 2011
09.00uur – 15.00uur
PAPIERSLAG
We beginnen met een kleine briefing , vervolgens worden de landbouwvoertuigen
voorgereden gevolgd door een remorque of ander aanhangwagens waar we de ophaling
van het papier mee tot een goed einde kunnen brengen.
Benodigdheden: Voeding meebrengen die we in groep gaan nuttigen !

13 maart 2011
14.00uur -17.00uur
1ste PROEF
Vandaag begint het eerste deel van de veelbesproken RAIDERSPROEVEN , als alle proeven
vlekkeloos worden afgelegd kan het welbegeerde raiderslogo bekomen worden

20 maart 2011
14.00uur-17.00uur
2de PROEF
Vandaag het vervolg van de activiteiten die we vorige week omstreeks 15.00uur hebben
stopgezet. Hier wordt de 2de en tevens ook laatste finale raidersproef ingezet op weg naar
het raiderslogo!!
Benodigdheden: als vervoersmiddel brengt U uw fiets mee

27 maar 2011
14.00uur -17.00uur
FINALE
Jullie worden verwacht aan het SINT-MICHIELSDOMEIN aan de hoofdingang ,
De grote dag, vandaag gaan we ( als jullie de zware mentale en fysieke proeven doorstaan
hebben) ons meten aan andere jeugdvormingsinstellingen .. Dat de besten mogen winnen!!

3 april 2011
13.00uur-18.00uur
WATERMANEUVERS
Bij deze bijeenkomst zullen jullie kunsten in het water zwaar op de proef gesteld worden.
Drenkelingen worden achtergelaten bij deze zware proeven omgeven door vele liters
water.
Benodigdheden: als vervoersmiddel brengt U uw fiets mee vergezeld van 6euro GEPAST!
Ook is de aanwezigheid van aangepaste kleding voor de tewaterlating verplicht!
Om af te sluiten willen we de kerngedachte van deze brief even samenvatten in de zin van
de
raiderswet , ons allen zeer bekent !!

Een Raider is een vrijwilliger
Een Raider is gebonden door zijn eigen discipline
Geen uitvlucht voor een Raider,
onnauwkeurigheid of ontrouw op zijn post
Een Raider verwacht niet dat een ander het werk in zijn plaats doet

RAIDERS……GO!!!

De Avonturen van de givers
Woensdag!
Op een dag was er eens een groep givers met een paar leiding in een scoutslokaal. Ze hadden zich daar geïnstalleerd
zo dat een ander hun zak moest leegmaken en hun slaapplek maken.

Erna speelde ze hele leuke spelletjes zoals verstoppertje in het donkere en enge lokaal en erna verstoppertje met
een gsm enkel 1 probleem de leiding kan iets niet verstoppen. Daarna speelde ze een spel met cirkels maar een
ander probleem was dat sommige mensen het spel niet snapte. Dan gingen ze allemaal naar binnen en hebben ze
een lekkere fristi gedronken maar dan was het bedtijd voor de givertjes maar er was nog een verrassing. De
verrassing was dat de leiding een mooi sprookje voorlas : “ de blauwe vogel” enkel dat de vogel niet volledig blauw
was. Toen het verhaaltje gedaan was is dit verhaaltje ook gedaan.

Donderdag!
Allemaal vroeg opgestaan, de ene al wat vroeger dan de andere! Zo moest Sjeit er uit om 6uur, de
anderen allemaal om 7uur! (Roodborstje bleek geen school te hebben!)
Allemaal samen gegeten, boterhammetjes gemaakt en naar school vertrokken met onze fietsjes,
wanneer het tijd was!
Terug van school en recht naar de scouts! Cool 
MAAR.. natuurlijk niet zonder huiswerk te maken!

Na het huiswerk, tijd om te eten!
Mmmhhhh, lekkere macaroni! En oh, wat was de saus toch lekker dik  Na het goede eten is de
afwas aan de beurt, daar Sitta, Zimmie en Kooka voor in.

Even alles verteren and guess what? We keken film! ‘The inside man’ !
Een kei toffe film over een bankovervaller. Echt show! Je moet u één week ergens in de vank
verstoppen met de buit, en ge kunt ongemerkt -maar rijk!- wegkomen. Om 10 voor 10 onderbraken
we de film – Wie onderbreekt er nu een film??

…
Ahja, onze leiding! And why??
ZWEMMEN!! Jeeeeej...  Hop naar het Maanhoevebad en plons het water in! Aléja, nadat de oudjes
uit het zwembad waren.
Onderwaterfoto’s, kei tof!!

In het water waren Penseel en Mushi eendjes aan het nadoen en de tentakels van Kooka vielen
Mushi aan  Om half 11 keerden we naar het lokaal terug om de film verder te kijken. Lekker fris
gewassen door de regen. En die regen was dan nog harder dan de douches in het zwembad …

Vrijdag!
Goeie morgen givertjes! Iedereen eruit! We troffen Mustang aan OP DE GROND!

Allemaal aan de ontbijttafel! Er was rozijnenbrood en appelbrood! Mmmm…

Toen iedereen terug ‘thuis’ kwam, stond het eten al bijna op het vuur. Hamburger met groenten (die
bestonden uit bonen, worteltjes, erwtjes en moes) én kroketjes! Wat een luxe!

Dan nog een lekker dessertje! ijsjes met bolletjes.. mmmmmm!! En afwassen maar!

’s avonds hebben we veel gedronken! Na het eten scoutstrui en das aan, en dan 20min. wachten!
(zonder de leiding!) na 20min. ook de givers op pad.
Aan elk kruispunt stond een bekertje cola (links), limonade (rechts) of water (rechtdoor). Zo wisten
we hoe we onze tocht moesten verderzetten.
Op het einde hing er een papiertje: zoek de leiding! Deze had zich verschuilt in jeugdhuis TopYa. Wat
een verrassing! We kregen hier iets om te drinken en speelden de hele wereldbeker op de sjotterkas!
Konijn heeft er 3 binnengedaan!
Na een gezellig avondje in TopYa, keerden we met z’n allen naar het lokaal terug. De volgende avond
gaat het laat genoeg worden!

Zaterdag!
‘s Morgens lekker ontbijten en ons klaarmaken om naar de markt te gaan!
2 groepen met elk eenzelfde budget zorgen voor eten voor ’s middags. Als dat maar goed komt!
En het kwam goed!
Groep 1 zorgde voor: Ribbekes, gebakken patatjes en koude groentjes
Groep 2 had meer werk: Aardappel in de schil, opgevuld met puree en spekjes. Hierbij werd prei met
kip in de pan geserveerd.
We hebben werkelijk goed gegeten! Dank aan de twee groepen ;)
Om 2uur iedereen naar huis om huiswerk te maken, urenlang onder de douche te staan of
gewoonweg een paar uurtjes te slapen, om er ’s avonds weer in te kunnen vliegen!
Met alle givers hadden we zaterdagavond om 8uur –na een paar uurtjes terug thuis te zijn geweestterug afgesproken aan het lokaal. We zijn met de vink richting perron m gefietst om daar wat te gaan
feesten (fuif genaamd ‘Big Balloons’). Daar aangekomen hebben we onze fiets mooi binnen gezet en
de taken verdeeld. Om 9uur begon het feestje dus iedereen op zijn post. (niet dat dat nodig had
geweest maar bon) tegen half 11-11 uur begon er toch al wat volk te komen en konden we eindelijk
iets nuttig doen. We hebben zo 3 keer gewisseld van shift -zodat iedereen eens iets nuttigs kon doenen dan was het daar gedaan, tegen 4uur zijn we dus beginnen opruimen en hebben we al het volk
buitengesmeten. Vervolgens moeten we de hele zaal keren en buiten wat vuil gaan oprapen. Daarna
zijn we terug naar het lokaal gefietst en hebben we mee de camion uitgeladen. En dan eindelijk; ons
bedje in. Na een nachtje(?) goed slapen mochten we een keertje vroeg opstaan van onze lieve
leiding. En koffiekoeken eten! Dan nog een beetje het lokaal opruimen en naar huis.

Conclusie; het was zeer leuk!

Givermomenten

VT’s

12 maart: Papierslag
9u lokaal (met formatie)
Meebrengen: Bokes

19 maart: Spaghetti-avond!
14u lokaal
Meebr: centjes kaarten

Zondag 13 maart:
14u tot 17u
Verrassingsvergadering 

Jullie gaan afzien –
vergadering
Van 14u tot 17u

Zaterdag 2 april van 16u tot
zondag 3 april, 14u!

We gaan vriendjes
maken vandaag!
Meer info volgt!

We gaan nog meer
vriendjes maken!
Meer info volgt wederom!

Zondag 10 april tot dinsdag 19 april: We
gaan op BUITENLANDS
KAAAAAAAAAAMPPPP naar
PORTUGAAAAAAAAAL!
Daaaaaaaaag iedereen!

En dan nog dit:









Verwittig op tijd als je niet kan komen!
Kom op tijd aan op de vergadering!
Verkoop veel kaarten voor onze spaghettiavond!
We zijn bijna weg      
Amuseer jullie!
We zijn trots op jullie!
0473793431 & 0499225188

Verslag 26 december – 6 januari en 29 januari:
We begonnen onze kerstvakantie met de lichtstoet, die niet zonder enige aandacht voorbij is
gegaan wegens afgeschaft door de sneeuw en ijzel maar wij, de supervt’s van parsival gaven
niet op! Daar stonden we, op de lichtstoet met massas jenever die weg moest én het is ons
bijna gelukt! Ons kraampje was een succes! Danku aan alle mensen die de koude hebben
getrotseerd om toch nog tot aan ons kraampje te geraken! Bedankt!
Een weekje later, was daar de dropping! Wederom een succes: Met 142 stappende mensen,
16 groepjes, een gezellige drukte in de drankstal, veeel liters jenever, bier, chocomelk,
glüihwein en soep later sloten we af met een grote smile op onze gezichtjes! Bedankt
iedereen! Omdat we toch nog veel jenever over hadden na deze 2 mooie activiteiten
besloten we een jeneveravond te organseren aan onze lokalen! Dat moeten we meer doen
 Het was leuk, gezellig en ons doel is bereikt 
Deze 3 activiteiten zijn samen kort samen te vatten:







Jenever, Jenever, jenever
Veel bier
Warme dranken en koude billekes
Zatte mensen, grappige momenten
Veel plezier
Hard werken
en vooral... Heel veeel centjes! Waarvoor aan jullie allemaal zeer veel dank!

Hopelijk waren de katers niet te zwaar, wij zullen allesinds met veel plezier terug denken aan
deze mooie momenten in het zalige, warme, mooie Portugal!

Bedankt!
Zoals alle grote schrijfers, nog een speciaal dankwoord voor alle mensen waardoor dit heeft mogen
plaats vinden:

Alle chauffeurs die gereden hebben voor onze dropping (Danny, Dirk en Gaby: Merci!), het
kerststalteam (voor het gebruik van de drankstal en de goede samenwerking tijdens al die
jaren!), HorecaRent (voor de tent en warmtechampignon op onze dropping), Otter en den
tappe: voor de hulp in de drankstal!, alle ouders van de vt’s(om hun kinderen zo goed op te
voeden tot hardwerkende mensen :-)), de leiding (voor alle steun en toeverlaat) En last but
not least: de 5 overijverige VT’s! Hun engagement kent geen grenzen, en zonder hun
hadden de voorbije maanden er voor u ongetwijfeld een pak saaier uitgezien! Doe zo voort!
Het voortbestaan van een fantastische leidingsploeg staat vast :-)
Al zoveel volk om te bedanken en het jaar is nog niet eens om:

TOT OP ONZE SPAGHETTI-AVOND, 19 MAART IN ONZE LOKALEN!
Springbok & Dolfijn

Wist u dat...?








































Lampong alleen maar wist je datjes over seks wil
Anhinga goed kan masseren en dit nog mag doen
De Marre jaloers is
Den Deuts nieuwschierig is
Welpenpetjes op fuiven zo jaren 2000 zijn
De zuipkaarten makkelijk te pikken waren toen den Dolfijn aan de
bonnekes zat
Je wel een beker water kan verwachten op je kleren achteraf
De eerste sletjes arriveerden om 11.15 tijdens onze fuif
Jenever een algemeen begrip is bij de vt's
Den Dolfijn als ontbijt dan ook jenever drinkt
dat fazant een snelle klimmer is
dat marmot een beest is
we een nieuwjaarsetentje hebben gedaan met zijn 7en en veel vlees
we ook een échte knalvergadering deden
de vt’s net terug welpen waren met een paar autootjes en een barbiepop
ze toch een beetje vettiger zijn dan welpen
de vt’s al na 15 minuten kapot waren tijdens het 1 uur spel
kampen bouwen niet meer zo lang duurt als vroeger
anhinga de lampong doodschoot
de lampong eigenlijk een hert was
ze elkaar zo graag knuffelen
paardje rijden soms toch niet zo gemakkelijk is
dat elkaar graag zien leuker is dan elkaar tegenwerken
of toch niet
het toch een beetje watjes zijn
ze veel op de pot gingen tijdens het WC- spel
de kapucijnaap het beste kan kakken (letterlijk en figuurlijk)
en het beste kan scheten
Wc- papier best lekker is
Je goed moet kunnen mikken als je wou winnen
we mooie , uitgebreide beschijvingen kregen bij begrippen rond kak
er meer dan 94 synoniemen bestaan voor ‘kakken’
je veel fantasie moet hebben om vt(leiding) te zijn
we binnen 1 maand en 4 dagen naar Portugal vertrekken 
we weg zijn van 10 tot 19 april
Het daar bangelijk gaat worden
Je altijd kaarten voor onze spaghetti- avond kan bestellen via
vtleiding@parsival.be
Dat 19 maart is en kaarten maar 8 euro kosten voor spaghetti ‘all you can
eat’ en 6 euro voor een kinderportie
De vt- leiding heeeeeeeeeeeeel graag mailtjes krijgt

Leiding achter de
schermen
Kampterreinen zoeken 3-4-5 december
2 keer per jaar trekken we er op uit met een deel van de leiding op uit om een
mooi kampterrein te vinden. De eerste keer is dat het weekend voor we op kamp
vertrekken, dan is het warm en zijn er andere scouts,chiro,klj,.. op kamp en is
het makkelijk om veel terreinen te spotten. Zo noteren we heel wat gegevens van
het terrein en bespreken we dit met de leiding later op de dag.
De beste terreinen worden er uitgehaald en we bezoeken we een tweede maal in
novmeber/december om alles eens grondig te bekijken info halen bij de boer,
andere boeren contacteren of zij geen mooi stukje wei voor ons hebben.
De meeste boeren schrikken dan wel als we vertellen dat we ongeveer 4
hectaren nodig hebben, dat we met 150 man komen, dat we plaats nodig hebben
om 5 grote vriezers te plaatsen, dat er een oplegger komt met ons martiaal, dat
we elke dag ongeveer 1688 liter water verbruiken en ga zo maar verder. Er komt
meer bij kijken dan je denkt. Ik zie jullie al denken een wei is een wei en de
walen licht er vol mee. Ge hebt gelijk maar er komen al heel wat minder
geschikte plaatsen voor als je rekening moet houden met onder andere:
bereikbaarheid met camion, afgelegen (niet naast drukke baan, in een dorp,...),
genoeg speelbos waar je in mag, mag je vuur maken, mogen we putten schuppen,
want dat doen we graag, niet in de buurt waar we net op kamp zijn geweest,...
Ik denk wel dat je er nu een zicht op hebt wat we ons eigen allemaal aandoen,
Met deze achtergrond vertrokken: Gnoe, Pelikaan, Sifaka, Steenbok, Stokstaart,
Tupaja, Springbok en Dolfijn het 2e weekendje in december.
We spraken af aan het lokaal 3 december om 20u in de sneeuw, materiaal in te
laden en naar het kampterrein van dit scoutsjaar te vertrekken, daar te
overnachten. December was blijkbaar dit jaar niet het ideale tijdstip van het
jaar: het was min 12. Ik kan zeggen dat is koud in een tentje, maar we zouden
geen scout zijn, zonder ons aan dit avontuur te wagen. De volgende morgen was
dit ons ochtendritueel: opstaan, tent afbreken, het kampterrein inspecteren,
auto in en naar de boer onderweg smeren de passagiers bokes voor de
chauffeurs en zo word er geen tijd verloren aan ontbijten in de koude Ardennen.
De dag werd gevuld met hard lachen met ons vloeiend Frans, de scheldwoorden
over de wolkie tolkies tussen giverleiding en welpenleiding. „S avonds gezellig
samen eten en wat napraten over de lange dag.
Zondag: vandaag iets gaan drinken samen, ons laatste terrein gaan bekijken en

dit terrein zal waarschijnlijk het kampterrein van 2012 worden, ondertussen is
het 10 uur met de 40 cm sneeuw en de gemiddelde snelheid op de autostrade van
50 km per uur is het dus tijd om naar het lokaal te vertrekken want om 14u
moeten we er staan voor de vergadering zo komen we aan het lokaal aan: moe,
onderkoeld, vuil, 800km meer op onze kilometerteller, tevreden en gelukkig!
Nog enkele wist-je-datjes en sfeerbeelden:
•
pelikaan “den hond” grappig vind
•
we 2 nachten in een patrouilletent geslapen hebben bij -12
◦
de koude veroorzaakt word door de wind en dat de temperatuur hier niets
met te maken heeft
•
steenbok en stokstaart de eerste keer geblazen hebben op 3 december
2010 in Wallonië
•
dat je in Wallonië van ver moet blazen
•
ze daar geen sleutelhangers geven maar er wel reclame voor maken
•
een kieken en een kalf niet samen gaan
•
er op zo‟n weekend een groot verschil merkbaar is tussen giverleiding en
welpeleiding
•
giverleiding beter bestand is tegen de kou, buiten slapen, oriëntatie, en
dat ze beter samenspannen!
•
Welpenleiding enkel denkt aan schatten verstoppen en verwarmde lokalen
•
de 4x4's goed dienst hebben gedaan
•
we beter vooruit geraakten dan de walen zelf in de sneeuw
•
we blij waren dat de witte neger niet reed
•
Gnoe onder andere: een om ver gerede verlichtngspaal, witte neger,
scheefgeklopte pikket, uitgedroogd wasmachien, dikke platvis,…. is
•
Stokstaart onder andere : een uitgeleberd marceleke, afgelekte envloppe,
lekgeprikte duikboot,... is
•
Stokstaart en sifaka niet overeenkomen met de gps
•
ze dus ook veel rondjes rijden
•
de Waalse politie dacht dat Stokstaart Duits sprak
•
de andere dachten dat Stokstaart ontsnapt was
•
de Waalse boeren ons zot verklaarde me onze korte broek
•
Tupaja haar Waals lief stonk in de auto!
•
De ruitenwissers de ruit niet raakte door de aanvriezende sneeuw
•
we in een sneeuwstorm hebben gereden
•
we echt een tof weekend hebben gehad dat voor herhaling vatbaar is
•
de giverleiding de welpenleiding dankt voor de toffe gezellige sfeer!!
merci!

Uit de oude doos!

Technieken –!

Tip van de pk
Wat we altijd gebruiken als we met Parsival op weekend of kamp gaan is onze slaapzak!
En omdat dit redelijk belangrijk is voor onze goede nachtrust die meestal redelijk kort is, is
het van groot belang dat we een goede slaapzak kiezen
hieronder zullen we eventjes in het kort uitleggen waar op te letten als je een slaapzak gaat
kopen. Vraag ook steeds raad in de winkel natuurlijk!
Je hebt TWEE VERSCHILLENDE ISOLEER MATERIALEN
Synthetische slaapzakken
Over het algemeen gezien zijn synthetische slaapzakken veel goedkoper dan donzen
slaapzakken. Tevens zijn ze gemakkelijker schoon te houden, en drogen ze sneller als ze nat
worden. ze zijn echter wel groter en zwaarder.
Als je een beperkt budget hebt, als je het niet erg vind een slaapzak regelmatig te wassen, als
je hem gaat gebruiken in vochtige omstandigheden, en als je allergisch bent voor dons is het
wellicht verstandig om te kiezen voor een synthetische slaapzak.
Donzen slaapzakken
Donzen slaapzakken zijn lichter en minder groot dan synthetische slaapzakken. Tevens gaan
ze langer mee - twee keer zo lang als een synthetiche slaapzak. Over het algemeen voelen ze
zachter en prettiger aan en kan je gebruiken onder een grote verscheidenheid van
omstandigheden. Twee nadelen zijn de kosten en het ingewikkeldere wasproces; je moet
hem of naar de stomerij brengen, hem zelf wassen is ongeveer per wasbeurt een graad dat
hij minder zal isoleren vraag ook steeds in de winkel hoe je he het beste wast, want dit hangt
af van slaapzak tot slaapzak
Donzen slaapzakken zijn bedoeld voor mensen die de allerbeste warmte/gewicht ratio willen
hebben, die een erg warme slaapzak nodig hebben, die willen dat de slaapzak langer
meegaat, en die het comfort van dons willen voelen.
MODELLEN
mummielaapzak
Een mumie is een nauwsluitende slaapzak met een betere pasvorm. Zelfs je hoofd kun je erin
wegsteken. Je lijkt in een gesloten cocon te kruipen waaruit de warmte niet kan ontsnappen.
Doordat de vrije ruimte in de slaapzak kleiner is, warmt hij beter op.
Dekenmodel
deze slaapzak is minder nauwsluitend en dus beter geschikt in minder koude

omstandigheden!
Zo nu heb je al een achtergrond over slaapzakken
nog een paar tips om het warmer te hebben tijdens de nacht
•
leg je slaapzak een half uurtje voor je gaat slapen open zo kan de isolatie terug wat
uitzetten en gaat hij beter isoleren
•
beweeg nog snel 15 minuten voor je in u slaapzak kruipt dan is je lichaam opgewarmd
voor je in je slaapzak kruipt
•
je kunt ook steeds een fleece binnenslaapzak kopen gevoelstemperatuur stijgt 5
graden en het kost maar rond de 20 euro
•
leg steeds een matje onder je slaapzak, waar de slaapzak samengedrukt word isoleert
hij immers minder een extra isolatiematje is dus aan te raden. Voor kapoenen en welpen
raden we steeds een veldbedje of luchtmatras aan dit bied het beste comfort.
•

Was je slaapzak zo weinig mogelijk zo blijft hij het beste isoleren

•
bewaar je slaapzak thuis door hem open te hagen, zodat het isolatiemateriaal niet
samengedrukt blijft in een zak want als hij 3 maand samen gedrukt blijft gaat hij nooit meer
optimaal uitzetten en isoleert hij dus minder

slaapwel allemaal , Stokstaart

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

