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VERJAARDAGEN

UIT DE OUDE DOOS
DATABANK
RONDJE TAKKEN
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Voorwoord

Roos Van Acker, Wim Opbrouck, Wouter Van Bellingen, Herman Verbruggen, Wim Helsen,
Tom Lanoye, Ann Van Elsen, Alain Remue, Saartje Vandendriesche, Mieke Vogels, Sarah
Bettens, ze hebben allemaal 1 gemeenschappelijk kenmerk met ons! Scouting inderdaad!

Reeds bijna een heel jaar zijn we bezig! En we zijn goe bezig hé! De zomer is inzicht! De
lente in het land, de vogels fluiten, de bomen worden groen, het zonnetje verrast ons op
verscheidende momenten, de laatste vergaderingen komen er aan, het kamp staat op ons te
wachten.
“Oooooooh” weerklinkt het in koor, de laatste vergaderingen, “nu al?”, ja nu al, het gaat snel.
Een jaar kan snel gaan niet? De openingsvergadering in september lijkt net gisteren, maar
neen dat is het niet hoor, reeds 8 maanden geleden. Maar goed, we gaan verder en kijken
vooruit.

De groepsactiviteit was een knaller van formaat. Met jong en oud gingen we op pad, op zoek
naar de schat voor de kleinsten, op zoek naar het water en avontuur voor de groteren.
Halfweg de tocht moesten onze leden de schatten gaan opvissen in het water, ze kregen
daarvoor een boot ter beschikking en peddels. Achteraf na de inspanning kregen ze lekker
pannenkoeken. Het was een geslaagde dag!

De ouderdag heeft er voor gezorgd dat de ouders van onze leden een zicht kregen op onze
werking van scouting. Met het zonnetje erbij, gezellig samen zijn bij pot en pint, spelen op
het militair domein maakte het een erg geslaagde dag.
Nog 3 maanden en we mogen op kamp! “jjeeeeeeeej!”. De leiding kijkt er al volop naar uit!
Waar gaan we naar toe? Wat gaan we doen? Wat gaan we eten? Wat staat er op het
programma? Voor ons een weet voor jullie een vraagteken. We kunnen gaan aftellen!

Ook binnen de PK tellen we af, want dit is de laatste van dit jaar! Hopelijk hebben jullie er
allen van genoten! Op naar volgend jaar en een nieuw PK-jaar.

Zonnige groetjes,
The PK – ladies, Kauw, Kariboe, Otter
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PRIJSLIJST UNIFORMEN
PARSIVALTRUI
€ 15,00

PARSIVAL T-SHIRT
€ 6,00

KAPOENENTRUI
€ 15,00

DAS
€ 8,00

DASRING
€ 1,50

GROEPSSCHILD
€ 1,00

GROEPSBANDJE
€ 1,00

JAARKENTEKEN
€ 1,00

BELOFTETEKEN WELP
€ 1,00

BELOFTETEKEN JOJO

€ 1,00
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Databank

Kamp 2010
02/08/2010 –
12/08/2010!

Kamp kapoenen: 02/08/2010 – 08/08/2010
Kamp welpen, jojo’s, givers, vt’s: 02/08/2010 –
12/08/2010

Givers vertrek fiets
Vt’s met voorploeg.
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Kapoenen
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Programma kapoenen

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

Zaterdag 8 mei: CH CHI CHIRO,
WE ZIJN EEN TOFFE BENDE WE
ZIJN VAN DE CHIRO! (7 tot 9)
Ontspannen voor de grote dag!
Een aantal van onze kapoentjes
doen de volgende dag hun eerste
communie! Omdat wij ook hen de
kans willen geven, doen we een
avondvergadering.
ZATERDAGAVOND van 19u tot
21u. Is de chiro echt zo leuk als ze
zeggen? Wat doen die zo op
zondag? Kom het dan uittesten bij
ons!
 Lokaal
 19u – 21u
Zondag 16 mei: vergadering op
wieltjes
Breng een voertuig mee op
wieltjes! Een rolstoel, een step, een auto, een fiets, een 3wieler, een fietswiel, allemaal
met wieltjes. Wat zou je daar allemaal mee kunnen doen? Wij gaan vandaag het
avontuur wagen op wielen.
 Lokaal
 14u – 17u
 Meebrengen: iets op wieltjes
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23 mei: Grote smurfvergadering
Wie is de grote smurf? Waar is grote smurf? We zoeken het uit! Kom zeker want hij
staat al te wachten. Kom ook verkleed als smurfje.
 Lokaal
 14u – 17u
 Kom verkleed als smurf!
Zondag 30 mei: retaw retaw retaw WATER!
Het zonnetje schijnt al lekker, de wind door het haar. Vandaag zoeken we wat
verfrissing op, maar daarvoor dagen we de kapoenen uit! Zal de leiding winnen of
zullen het de kapoenen zijn?
 Lokaal
 14u – 17u
Zaterdag 5 juni: look @ me
Een voor een zijn de kapoenen
allemaal parels! Wij hebben dit al
gezien! Vandaag gaan ze dit ook zelf
ontdekken! Belangrijk: breng een witte
slechte tshirt mee!
 Lokaal
 18u30 – 20u30
 Belangrijk: breng een witte
slechte tshirt mee
Zaterdag 12 juni: verrassing!!
Neenee, geen verassing! Maar een verrassing! Tijdens onze vermoeiende examens
doet de leiding af en toe eens lekker zot! We verwachten jullie om eens goed uit de
bol te gaan.
 Lokaal
 18u30 – 20u30
Zondag 20 juni: nekkeren
 Amuseren in de nekker!
 13u45 – 16u45
 We spreken af aan de nekker
Zondag 27 juni! De laatssteee!
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Vandaag is een grote verrassing! Verdere info volgt nog!
 Lokaal
 14u – 17u!
Wanneer je niet kan komen, gelieve ons dan steeds te verwittigen!
Stevige Linker,
De kapoenenleiding!
Otter : 0473/22.99.24
Giraf: 0473/34.83.83
Agoeti: 0486/17.21.94
Steltral: 0495/76.12.31
Arassari: 0477/76.78.07
Merel: 0484/13.38.50
Of je kan ons allemaal tegelijk bereiken op : kapoenenleiding@parsival.be
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Toen wij nog kapoen waren…
Giraf
Weten jullie het antwoord al?

Otter

steltral

Arasari

Merel

Agoeti
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Kleurplaat voor onze allerkleinsten!
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Kapoenen & wat ze zoal doen

12

Welpen
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Hallo allemaaaal!
Als laatste programma hebben wij nog iets spetterend in elkaar
gestoken!
Vrijdag 14 mei: 19u-21u (Lokaal)
Las Vegas! Kom verkleed als sjieke madammetjes en meneertjes!

Zondag 23 mei: 14u-17u (Lokaal)
Vandaag moeten jullie allemaal 3 eieren, 200 gram bloem, 200
gram suiker, 1 banaan en 1 voedingsmiddel naar keuze
meebrengen. Je zal wel zien wat we hiermee gaan uitspoken!

Zaterdag 29 mei: 18.45u-20.45u, afspraak aan het militair domein
’s Avonds wat tussen de bomen rondlopen…

Zaterdag 5 juni: 18.30u-20.30u (Lokaal)
Breng al jullie acteer, dans, zing talenten mee! Ze kunnen wel eens
van pas komen

Zaterdag 12 juni: 18.30u-20.30u (Lokaal)
Mysterie in het lokaal…

Zondag 20 juni: 14u-17u (Lokaal)
De laatste van twee tot vijf vergadering!
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Breng allemaal een slechte witte T-shirt mee.

Zaterdag 26 juni 17u – zondag 27 juni 16u
Een laatste 23 uur! Zaterdag afspraak aan het lokaal en zondag
mogen jullie ouders jullie komen oppikken om 16uur aan De Nekker.
Meebrengen: Slaapzak, carrymat of luchtmatras, pyjama, knuffel,
eventueel stripverhaal, pillamp, tandenborstel, tandpasta,
ondergoed, kousen, zwemgerief in een aparte zak, regenjasje,
siskaart, 15 euro.

Hopelijk kunnen jullie deze laatste weken altijd aanwezig zijn, zo
niet, gelieve dan 24 uur op voorhand te verwittigen op
welpenleiding@parsival.be
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Verslagen van de welpen:

16

WIST JE DAT…
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-De leiding overduidelijk gewonnen is met de welpen-tegen-leiding-vergadering
-Enkel bij het touwtrekken de welpen beter waren
-Je dus kan zeggen dat zij sterker zijn
-De leiding er slechts minder dan een minuut over doet om 40 welpen uit de knoop
te halen
-Dit andersom zeker 5 minuten duurde
-De Ravotter ons heeft leren kennen
-De leiding duidelijk te oud wordt voor binnenspeeltuinen, tegenover de welpen die
maar niet moe worden
-Op de oudervergadering de welpen aan hun ouders moesten uitleggen hoe bladsteen-schaar gaat
-De ouders nog heel snel kunnen lopen
-Het tweede weekend werkelijk geweldig was
-We in prachtlokalen zaten in Lier
-Je op vrijdagavond de welpen echt niet moe krijgt
-Ze de volgende morgen nog steeds ongelooflijk actief zijn
-We koppeltjes hebben gevormd en deze heel de voormiddag samen in een
fietsband moesten rondlopen
-Dit niet altijd even vlot gaat
-Het cijfersloten-bosspel heel snel ontrafeld was
-De jongens lang hebben liggen voetballen in de modder
-Ze er na allemaal prachtig uitzagen
-We ’s avonds eens niet spaghetti hebben gegeten, maar fishsticks met spinazie!
-Een hindernissenkwis echt leuk is
-En vermoeiend en pijnlijk aan de knieën
-De leiding zonder mee te kwissen meer punten had dan de laatst gestrande groep
-Je dit toch maar moet kunnen
-We om het weekend af te sluiten zijn gaan zwemmen in Lier
-Enkele VT’s ons hierbij kwamen helpen
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-De wildwaterbaan toch wel het populairste is
-Bij de leiding was het eerder het brubbelbad
-Het hele weekend de zon goed geschenen heeft!
-Op de vuile estafette we maar met 20 waren (van de 50)
-Iedereen echt goed vuil zag
-Ketchup, confituur, choco, eieren, bloem,.. geen uitzondering waren om in je haar
te hebben
-Er zo enkele hippe kapsels ontstonden
-De puntenstand bijgehouden werd op een wortel
-Die wortel steeds mee over en weer moest lopen
-De welpen liefst van al hun eigen vuil maken ipv hun vriendjes
-We twijfelden of sommige welpen wel mee naar huis mochten
-We de week er na alle traditionele spelletjes uit de kast hebben gehaald
-Water heel welkom was die zondag, aangezien het echt warm weer was
-Er veel vieze beestjes in het gras lagen
-Bazouka een ingewikkeld spelletjes is
-…

De welpen en hun avonturen!
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Jojo’s

Programmavoordecoolstetak:
Hééééjlievejojotjesdeleidingheeftweereentalvanmooieaanbiedingenvoorjullieklaarstaan:
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Zondagzestienmeiishetvantweetotvijfindenamiddagenjulliemoetenalswcmadamverkleedkomenenee
ngroterugzakmeebrengen
Zondagdrieentwintigmeigaanweietsuitzonderlijksleukdoenmaarhierovervolgtnogmeerinfohoumaare
enheledagvrijvoorlopig
Zaterdagnegenentwitigmeigaanwenogeenswataanonzendolfijnwerkenwegaanhemmetanderewoord
enafmakenofalsjulliehemwillenversierenisdatookgoedjemagalsjewilterugwatknutselgeriefmeebrenge
nvergaderingvanzevenuurtotnegenuursavonds
Zaterdagvijfjunivergaderingvanzeventotnegensavondswegaandespierenuitonslijfsportenkomallemaal
alseensportmanofsportvrouwwiewintdemedaillesvandeolympischespelenvanavond?
VrijdagelfjunigaanwenaarHongariagaanmaarhiervolgtooknogmeerinfooververgaderingvanzeventotti
enuursavonds
Zaterdagnegentienjunigaanwevanzeventotnegenuursavondseenfilmpjezienterontspanningvandeexa
mens
Zaterdagzessentwintigjuniwordenallejojosverwachtvanafnegenuursmorgensaanhetlokaalwanthetisv
andaagpapierslagwatookwilzeggendatjulliebesteenlunchpakketmeepakkenheteinduurismoeilijktevoo
rspellenmaardatzalrondtweeàdrieuurzijn
Zondagzevenentwintigjuniishetspijtiggenoegdelaatstevergaderingvanhetjaardaaromdoenweietsspeci
aalseenmooieafsluitergeloofonsmaarhetzaldoorgaanvantienuursmorgenstotvijfuurindenamiddagenj
ulliemoetenvijfeuromeebrengenjulliezwemgeriefenjulliemoetenmetdefietskomen

Zoditzijnonzeaanbiedingenhopelijkvallenzeindesmaakvergeetnietdatjulliesteedsinperfectunif
ormverwachtwordenindienandersvermeldverwittigenalsjenietkankomenisooknogsteedsverpli
chtzorgmaardatjulliemassaalaanwezigzijn!
Nogvragen: jojoleiding@parsival.be

Of:
Steenbok0477321911
Tagoean0475218295
Vink0474533429
Dolfijn0499225188

Belevenissen van
de jojo’s
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Givers

The final Program
Zundee Naajn mei
toedouwzendentien (09/05)
13u – 18u @ lokaal: Zon zee
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en strand
Meebrengen: fiets, fietsslot, piratenkledij, 2 euro
Zundee sikstien mei toedouwzendentien (16/05)
14u – 17u @ lokaal: nooit meer alleen
Zundee twentietrie mei toedouwzendentien (23/05)
14u – 17u @ lokaal: today is the day
Zundee tertie mei toedouwzendentien (30/05)
14u – 17u @ lokaal: in mei leggen alle vogels een ei
Zundee six juni toedouwzendentien (06/06)
14u – 17u @ lokaal: jommekes grote avontuur
Saturdee twelf juni toedouwzendentien (12/06)
20u – 22u: Dia-avond
Neem al je vriendjes en vriendinnetjes, je papa en mama, de tante en de bomma mee
om gezellig naar fototjes van Tsjechië te komen zien. Dit alles samen met een drankje!
Uniform is voor een keertje niet verplicht.
Saturdee naajntien juni toedouwzendentien (19/06)
20u – 22u @ lokaal: pret pret pret
Saturdee twentiesiks juni en zundee twentieseven juni toedouwzendentien (26/06)
09u – 20u: Papierslag en slotweekend! Verdere info volgt nog, ga alvast op zoek naar
een fietspot voor op je hoofd!

Een stevige linker,
De sjiverleiding
Stokstaart, Koedoe, Sifaka en Kariboe

Wist je dat & de givers!
Wist je dat:
x Booh! een keigoed programma is?
x Alleen stokstaart & Lampongaap
dit vinden? (al hebben ze wel
gelijk!)
x Willempie overal was?
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Anhinga haar ellebogen heeft laten zien?
We geen vuur aankregen op weekend?
Dat de naam van Stokstaart eigenlijk Bert Gembloux is?
Dat dit eigenlijk een superheld is?
Het gesneeuwt heeft op weekend?
Dat Argali ne mooie jas aan had om te grotten? (NOT!)
Poto ne player is?
Er maar 1 leider mee was op weekend?
Je ravioli ook koud kan eten?
Pastaballen op willempie's wijze een nieuw recept is?
Sitta "zievert" in haare slaap?
Alle leden negatief geblazen hebben?
De leiding niet durfde te blazen?
Sjeit vrijdag avond niet zo goed was?
De vriendschap over is?
Kariboe dus ook geen vrienden meer heeft?
Bananenchocolade goor is?
Je negerinnen aantrekt als je met ne pot op de trein zit?
Poto goed kan blazen?
Sifaka Dolfijn bedriegt met Stokstaart?
Stokstaart "de tetten" heeft in de relatie?
Kangoeroe overal everzwijnenpoten ziet?
Die achter de kassa in de supermarkt van Yvoir geen lelijke is?

Weekend.
Vrijdag avond 19 februari stond onze “lieftallige” leiding (-koedoe) ons al op te wachten
aan het station. Eens vertrokken naar het verre ardenne kwamen we ook veel andere
dorpjes tegen nl. Gembloux. Lampongaap kende deze naam van ergens en sjeit
bevestigde dit en zei “aah jaah da is mijne achternaam.” Sindsdien bestaat Bert
Gembloux ook wel beken als ouwe sjeit. Vanaan het station vertokken we te voet naar de
slaapplaats. Dit wel eens waar zonder de leiding maar dat vinden givers niet erg want zo
kunnen ze dingen doen die ze anders niet mogen (lees: drinken). De wandeling was lang
en vermoeiend maar uiteindelijk vonden we de leiding die ons stonden op te wachten
met een alcoholtest. Ondanks de flessen wijn, jenever, wodka en de pintjes bliezen toch
alle givers negatief. Na het opzetten van de tentjes wilden we nog rap iets eten. Doordat
Sifaka het vuur niet aan kreeg, Kariboe het altijd uitblies (dit helpen is volgens haar) en
Lampongaap geen geduld had en het altijd uitstampte aten we de oooh zoo lekkere
ravioli maar koud op. Jamie!!!!!!
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Zaterdag voormiddag was niet zo speciaal. Daarom schrijven we hier niets over. toen
kwamen we aan bij de mannen die ons zouden begeleiden in de grot. Iedereen zag er
weer sexy uit, argali met zijn roze regenjas en lampong met zijn moto-jas. Iedereen gleed
met volle moet de berg af recht de grot in, behalve kariboe die het niet meer zag zitten.
In de grot was het nat en koud en ook donker. Na het grotten hebben lampong en
mustang besloten dat ze later echte grotters worden. Wat later op de avond deden we
nog maar eens een poging voor warm eten te hebben. De eerste 10 pogingen faalden we,
de volgende 10 ook, en toen kwam kangeroe zijn moment van glorie. VUUR!!! Spijtig
genoeg voor hem duurde dit moment niet lang want toen kwam potto de blazer met zijn
drakenadem eraan. Helaas voor ons begon het toen te sneeuwen maar dit maakte niet
uit want we hadden toch de lekkere pastaballen. Het recept kan je vinden bij onze
leiding. Toen kwam het leukste moment van de dag: We mochten in onze nest kruipen.
De volgende morgend werd het weekend NOG leuker want er lag een heerlijke laag van
10(!!!) cm sneeuw. Hierdoor had het tentje van lampongaap het begeven, Goeiemorgen.
Stappen naar het station en daar lekker opwarmen. Hier ontdekten we ook waarom
Potto anhinga, sifaka, kariboe en mustang niet zo leuk vind. Ze hebben namelijk geen
borsten volgens hem. Koop een bril!
Kariboe leerde ons allemaal versiertips in jongeren taal. Als je verliefd bent op iemand
moet je zeggen: “Mag ik u borsten zien!!” Dit werkte blijkbaar niet bij Anhinga. Terug op
de trein naar Mechelen en daar eindigde ons weekend.
Conclusie: het weekend was koud, nat, donker, saai, vermoeiend, koud eten, het enige
positieve was de drank. We kijken al uit naar het volgend weekend.

Anhinga en Mustang.

Givers en hun belevenissen
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VT’s

Vt- prgramma
Hallo geweldige, fantastische, lieve, toffe, coole, beste, rare, grappige,
nuchtere, bereidwillige, selectieve, onverstoorbare, verdedigende, opstandige,
bedeesde, spontane vt’s!
Ons buitenlands kamp was geweldig, en er komen nog meer geweldige
activiteiten aan.. Lees maar!
Zondag 9 mei tot en met woensdag 12 mei: Leefweek :-)
Zondag 12.30u: lokaal in uniform
Woensdag 17u: terug naar huis
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Meebrengen: slaapgerief, wasgerief, schoolgerief, propere kleren, iets
slechtere kleren, …
We maken hiervoor nog verdere afspraken!
Zaterdagavond 15 mei: We gaan spaghetti eten bij Jan Breydel!
18u aan het lokaal!
Zondag 23 mei: verrassingsvergadering
van 2 tot 5
Zaterdag 29 mei van 19u tot zonderdag 30 mei om 19 uur:
24 uur met onze districtsvrienden!
Meer info volgt nog!
Zaterdag 5 juni de blablabla- vergadering
van 20 uur tot 22 uur
Zaterdag 12 juni geheugen train- vergadering
van 20 uur tot 22 uur
Vrijdag 18 juni: van 20 uur tot 23 uur
De laatste avondvergadering als lid :-) Geniet ervan!
Zaterdag 26 juni tot zondag 27 juni:
Papierslag + miniweekendje!
Jullie aller aller laatste vergadering als lid! Geniet ervan!
Meer info volgt :-)
*********************************************
MAAR ge gaat ons niet missen, wees gerust :-)
In Juli elke dinsdag en donderdag vanaf 19 uur tot 21 uur: Werkvergadering!
30 juli: camion inladen en we vertrekken op voorploeg!
2 augustus: start vt- kamp!
12 augustus: einde vt- kamp maar ook de start van de naploeg tot 14 augustus
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:-)
15 augustus: camion uitladen
19 september: Jullie zijn leiding :-) Vanaf nu moeten wij ook luisteren naar
jullie ;)

Vt’s en sLOVEnië
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Beste medewerker, sympathisant, scout, vriend, vriendin,
oudscout, …
DANKU, duizend maal danku voor uw bereidwillige medewerking, uw gulle giften
of uw al alcoholische- of frisdrankbenuttingen. De VT’s van Parsival vaarden er
enorm bij en zijn u, zoals het hoort te zijn, oneindig dankbaar voor uw
enthousiaste aanwezigheid of steun!
Nu, zoals u waarschijnlijk wel gemerkt hebt, waren wij de laatste maanden niet
uit het straatbeeld weg te denken. Eerst en vooral zijn we de straat
opgetrokken met onze overheerlijke marsepein. Al wie nog geen last had van
overgewicht in Sint- Katelijne- Waver en omstreken heeft het nu waarschijnlijk
wel! 360 kilogram marsepein is er verbruikt (of toch bijna, want er is nog een
‘beetje’ :-))! Hopelijk hebben jullie er van genoten!
Zoals wij ook weten is marsepein niet echt gezond, en 360 kg is veel in zo’n
kleine gemeente als Sint- Katelijne- Waver dus wij VT’s zouden verkeerd bezig
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zijn moesten wij niet inzitten met jullie gewichtstoename. Daarom organiseerden
wij een dropping! Een succes, ondanks het nogal slechte weer (15 cm sneeuw!). De
kilo’s zullen er af gevlogen zijn, want zoals u u wellicht nog herinnert is wandelen
in de sneeuw heel vermoeiend! Of de kilos’s er ook af gebleven zijn, weten we
niet zo zeker want er is daarna nog heel wat alcohol gevloeid, namelijk jenever in
alle kleurtjes, hoeveelheden en smaken. En de week daarachter deden we daar
gewoon mee voort: lichtstoet! Met NOG meer jenever!
Een beetje later op het jaar, als iedereen was bekomen van zijn ongetwijfeld
nooit gekende katers, kwam onze spaghettiavond eraan! Overheerlijk, al zeggen
we het zelf en wederom een groot succes (met bijhorende kater?)
Tussen al die activiteiten door, gingen we ook nog eens bij de mensen thuis
werken – die ons gekocht hadden op onze veiling tijdens ons groot mosselfeest!
Waarom deden we dit alles?
Voor Slovenië! Ons buitenlands kamp (van 5 tot 14 april) was geweldig!
Fantastisch weer, toffe en avontuurlijk activiteiten, een goede sfeer, en veel
plezier! Kortom, een ‘reis’ die we niet snel gaan vergeten! Al dat werken MEER
dan waard!
Daarom zouden wij IEDEREEN willen bedanken die ons hierbij geholpen hebben:
Alle marsepeinetende mensen, alle chauffeurs die gereden hebben voor onze
dropping (Saki, Hop, Dirk, Snoek: Merci!), het kerststalteam (voor het gebruik
van de drankstal en de goede samenwerking tijdens al die jaren!), Iedereen die
1 (of meerdere) van ons gekocht hebben tijdens de veiling, HorecaRent (voor
de tent en warmtechampignon op onze dropping), De Cuyf en de Lenny (voor de
superspaghetti en al het materiaal), alle spaghetti-etende mensen, alle ouders
van de vt’s(om hun kinderen zo goed op te voeden tot hardwerkende mensen :-)),
de leiding (voor alle steun en toeverlaat), den Dolfijn (voor het geweldige eten
tijdens ons BK- We love you!), De Stokstaart (voor zijn hulp tijdens de
spaghettiavond: Bedankt!), Sabrina (voor de bijna- constante hulp bij elke
activiteit; echt merci!), …
En last but not least: de 8 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 :-)
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PS: Wij hebben ook nog veel jenever over! Als jullie iemand kennen die dit graag
drinkt of binnenkort een jeneverfeestje geeft: Je kan dit altijd bij ons
overkopen aan aankoopprijs! :-)

Gevonden in oude Pk’tjes…

Zelfs toen we nog maar jojo waren, waren we al heel geliefd in de
scouts ;-) (Valentijnsvergadering bij de jojo’s)
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Jullie allerliefste klein Tobiaske en liefste Dorien

Columnke
schat die ergens verstopt lag. Hij vroeg of

Groepsdag
Vorig jaar trokken we met zen allen naar
Planckendael, dit jaar werd het iets
anders. Saki vertelde tijdens de formatie
dat Piraat Arthur bij hem was langs
geweest en hem had verteld over een
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wij deze voor hem konden gaan zoeken,
dan wist hij zeker dat de schat in veilige
handen zou zijn. Dus gingen wij met z’n
allen en enkele schatkaarten op stap. We
leken wel op een bende wandelende fluovestjes.
We wandelden
via Elsestraat
naar Walem,
waar we het
bos indoken en
bij het fort van
Walem uitkwamen. Daar rook het plots
enorm hard naar pannenkoeken.
Eerst kregen de welpen en de jojo’s
eentje met suiker naar keuze, terwijl de
kapoentjes en de givers op de boot zaten
en peddelden tot waar er een kist met de

schat in in het water lag. Toen werden de
rollen omgedraaid.
In de schatkist zat cola en Fanta, danku
lieve piraat
Als onze buikjes allemaal gevuld waren
begon de terugweg. Deze keer langs
andere wegen uiteraard. Toen we het
militair domein passeerden, zijn we
gestopt om enkele massa-spelletjes te
spelen. We moesten hier zelfs wat tijd
rekken omdat de kapoenen en de welpen
zo hun best deden om door te stappen
dat we veel te snel in het lokaal zouden
aankomen.
De leiding vond het alvast een hele leuke
dag, zelfs de regen kon de sfeer niet
verpesten!
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Leiding achter de schermen
Iedere zondag voor de scouts verloopt anders, maar er zijn toch steeds grote lijnen die
hetzelfde zijn…
Vanaf half 1 ’s middags is er al wel iemand of nen tak in het lokaal te vinden. Eerst en vooral
jezelf in de zetel laten ploffen, iets uit de koelkast halen, terug de zetel in, wachten op de
rest. Dan begint elke tak wat over en weer te lopen voor gerief dat ze nodig hebben voor
hun vergadering en snel alles nog eens overlopen, raad vragen aan andere leiding, kijken of
je spel wel klopt,… Voor half 2 is iedereen gearriveerd, de een al wat frisser dan de andere,
vanaf dan is het een echt kiekenkot in het lokaal. Af en toe moet er iemand wakker gebeld
worden. Vaak moet Dingo zich dan nog omkleden en is het lokaal een opslagplaats voor
kleren. Als Agoeti binnen komen is iedereen meteen
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wakker, zij neemt steeds enkele koffiekoeken mee uit den bakker voor ons! Verder ligt de
helft in de zetel een kater weg te werken en het feestje van de avond er voor wordt nog
eens helemaal herhaalt voor diegene die er niet konden bijzijn. Met straffe verhalen als
gevolg en hier en daar wordt er wat overdreven. Af en toe een ouder aan de deur die iets
moet vragen. De vlaggen worden gehangen. In de winter zit iedereen er met duizend truien
aan, want dan duurt het even voordat de chauffage werkt en wordt er regelmatig geroepen
“Deur toe!”. Vanaf dat het mooi weer is staat de ramen open en de radio op RGR. Vanaf
14uur hemden in de broek en formatie..
Vanaf dat alle leden weg zijn is het terug een plekje zoeken in de zetel. De vraag die dan de
eerste 5 minuten het meest wordt gesteld is “Hoe was jullie vergadering?”, met de daarbij
horende antwoorden en verhalen. Opvallend is dat iedereen om 17uur enorme honger
heeft, als je dan frieten of bitterballen of ander eten dat nog in het lokaal te vinden
bovenhaalt, staat dat maximum 5 minuten op tafel en het is op. Als je dan toevallig op het
toilet zat, heb je pech gehad! Vanaf half 6 begint het
lokaal leeg te lopen, kotstudenten moeten hun zak gaan
maken, andere hebben een familiefeest,… “Kapoenen-en
welpenleiding, de zandbak niet vergeten op te ruimen”
wordt er nog geroepen, de leiding die verantwoordelijk is
voor de orde van het lokaal ruimt hier en daar wat op, er
wordt gevraagd wie er ’s avonds nog naar het jeugdhuis
gaat, hier of daar wordt er nog een takraad
afgesproken,… En iedereen trekt naar huis om te gaan
eten.
Wat jammer dat de gewone van twee-tot-vijf-vergaderingen stilaan gedaan zijn. Vanaf nu
vaak op vrijdag of zaterdagavond, maar dat is toch anders als niet iedereen in het lokaal is,
ook de laatste openingsvergaderingen met zen allen lopen op zijn einde. Een scoutszondag
is duidelijk veel meer dan leiding geven tussen 14 en 17uur!

“WIE IS HET? KEN JE LEIDING?”
Weten jullie eigenlijk wie “wij” zijn? Wie is die leiding? Wie zijn we, wat doen,
wat drijft ons? Leiding, 21 man, samen 1! Kennen jullie je leiding én de
leiding? Test het even uit! Maak de juiste combinaties!
1) Wie is het? ….

 Eet graag bicky burger,

 Hij is 22 jaar

lasagne, spek met eitjes

 Lacht het werkende leven
tegemoet bij Artoos

 Zingt graag kampliedjes
 Groen is zijn lievelingskleur

 Vt’s
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 Huisdieren = de
maaaamaaaaaaa en
paaaaaapaaa
Wie is het?

 Ze houdt van nieuwsgierig
zijn.
 Op kot én thuis
 Haar idool = de mama
 Ze eet niet graag noten en
ansjovis

2) Wie is het? …….
 Ze houdt van lichtgroen,
een kikker & volleybal.
 Jojo’s plagen is haar favoriete
sport

 Ze houdt van mega mindy,
roos, witloof met hesp in
kaassaus en zwemmen in een
subtropisch zwembad.
Wie is het?

 Ze heeft donkerbruin haar
 En donkerbruine ogen
 Op hotel bij de mammiie en
de pappiiee
 Ze verjaart 14 februari.
Wie is het?
3) Wie is het? ….
 Hij woont in Katelijne, in een
ver straatje

5) Wie is het?.....
 19 zomers
 18 juni
 Hij eet graag pizza
 Houdt van dikke berta en
luistert naar wat vanalles
 Is Akela’s grote vriend
 Antwerpen

 Mechelen, school, sporten

 Heeft 1 jongere zus

 Als je deze letters in de juiste

 Huisdieren = hond vissen

volgorde zet, ken je zijn
adjectief: “v i e n n t e si e”

 werkt
Wie is het?

 Hij rijdt met “Probably the
best jeep of the world”
 Donker haar en nog
donkerdere ogen
Wie is het?

6) Wie is het? …..
 Gent
 Vriendin
 Grafische

4) Wie is het?....

 welpen
 Computer
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 Opt gemak
 Op kot en thuis het hotel
 Feestjes, bier, rgr
Wie is het?

 Hij woont te sint-katelijne
waver
 Gent en middelbare studies +
op kot
 Bruin haar, bruine ogen

7) Wie is het?
 Ik hou van chocolade
 14 oktober
 Kapoenen plagen doe ik
graag

 Eet graag alles wat Italiaans is
 Eet niet graag witloof en
houdt niet van zagen
 Is graag met muziek bezig
WIE is het?

 Voedingsdeskundige worden
is mijn droomjob
 1 broer
 Ik heb een hondje als huisdier

9) Wie is het? …
 Woont te waver
 Laatste jaar middelbaar

8) Wie is het ?
 Viert feest op 29 maart

 Jojo’s pesten
 Zijn idool = gini
 1 broer en 1 zus
 Op hotel bij de mama en
papa
Wie is het?
10) Wie
is
het?
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 Aangenaam

 Rijdt ook met “probaby the

 Werkt thuis

best jeep of the World”

 Groot
 Donker haar
 Is de pater familias van de
scouts
 Eet graag sla en tomaten

 Houdt van frietjes én
spaghetti
 Blaffende 4voeters
 2 broers + 1 zus
Wie is het?

 Roept graag “nest en
patrouillekreten”
Wie is het?

13) Wie is het?
 Groot lawaai
 Grond is zijn ding

11) Wie is het?

 Graven en handen

 Mijn totem eindigt op –ing

 Bas de hond

 Tennis

 Rocky

 Scouts

 24 lentes

 Welpen

 9 november

 Ik ben blond

 fritjes

 1 zus
 1 jaar leiding
 Mijn naam is Stijn
Wie is het?

14) Wie is het?
 Inventieve
 Bomen
 Putte

12) Wie is het? …

 Landbouw/tuinbouw

 Lerarenopleiding lager
onderwijs

 Tractors

 Mechelen

 19 april

 Op hotel bij de mama en de

 Van Pelt
Wie is het?

papa
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 Groen of blauw ze weet het

15)

niet

Wie is
het?
 Mega mindy
 Zonnen
 Koekjes bakken
 Gaan shoppen doe ik graag

 Springbok en lampongaap
Wie is het?

 Babbelaar
 Ik eet heel graag frietjes van
de frituur

17) Wie is het?
 Ze houdt van fritjes van de
frituur, lasagna en aarbeien

16) Wie is het?

 Verjaart op 21 januari

 Ze is 19 jaar

 Speelt graag met kapoenen

 Op 30 juli 19

 Op hotel in Putte en St Gillis

 Ze studeert verpleegkunde

Waas

 Is de mama van de welpen

 Snowboarden

 Eet graag rijstpap

 Antwerpen

 Meezingers is hare rayon

 Feesten!
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Wie is het?

 2 broers
Wie is het?
21) Wie is het?

18) Wie is het?

 Blond

 Geschiedenis

 Antwerpen

 19 jaar

 Vt’s

 16 augustus

 Kauw & lampongaap

 Appelblauwzeegroen

 Thuis, niet op kot

 Vlaggenroof en weervolven

 8 kindjes

speelt ze graag

 Slovenie

 1 broer
 Gent
 Op kot en thuis
Wie is het?

22) Wie is het?
 Scouts
 Voetbal
 Ne slimme piet

19) Wie is het

 Peeters is mijn achternaam

 Lievelingsdier: kanariepietje

 Feestjes, pintjes

 Idool: samson

 Lachen, zot doen

 Pizza

 Af en toe stil

 Badminton
 18 juni
 Leukste lied : parsivallied
Wie is het?

23) Wie is het?
 Materiaal is zijn ding
 9 november
 Eet graag alles

20) Wie is het?

 Werkt

 10 juli

 Haven

 Basketbal

 Vriendin

 Mosgroen

 1 zus – olv

 Leuven
 Ik eet alles!
 Mosgroen

24) Wie is het?
 Een zotte doos
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 Altijd opgewekt

 Bonheiden

 Givers

 Moesti

 3 zussen

Uit de oude doos…
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Onze oud-scouts in de media
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Interview:
Voor het laatste interview van de laatste pk, hebben wij zorgzame Okapi
opgezocht. Deze toekomstige mama geeft geen leiding meer, maar is wel jaar en
dag actief geweest binnen het scoutsgebeuren. Haar laatste 3 jaar was zij onze
groepsleidster, ondertussen 4 jaar geleden.
Op maandagavond na de Zumba hebben we met Okapi afgesproken.
“Ene gaan drinken in de zwemdok?” stelt ze voor.
PK-redactie: Okapi, je bent nu al een aantal jaren uit de scouts, mis je het
niet?
Okapi: “De eerste jaren dat ik gestopt was dacht ik voornamelijk: eindelijk rust!
Nu hou ik me op zondag vooral bezig met huiswerk te verbeteren. Ik heb nu
ook een andere kijk op leiding geven, er zijn nu zo verschillende dingen waar ik
me vroeger nooit vragen over zou stellen.”
PK-redactie: Hebben de groepsleiders het roer goed van je overgenomen?
Ondertussen al de tweede.
Okapi: “Goed goed, goede opvolging. Zeehond heeft dat goed gedaan en Saki
is ook al schitterend bezig.” (als bij toeval komt Saki binnen in de zwemdok en
zet zich er bij).
Saki: “En Okapi, wat vind je van de vervanging van Kaketoe en jou voor de
keukenploeg?”
Okapi: “Goed, een leuke verrassing. Ik heb me vorig jaar echt goed
geamuseerd als keukenploeg op kamp, vind het jammer dat ik dit jaar niet
mee kan. Maar voor volgend jaar gaan we terug proberen mee te gaan!”
(Okapi moet eind juli bevallen van een zoon/dochter.)
PK-redactie: Je bent jaar en dag actief geweest binnen Parsival, welke
veranderingen merk je op?
Okapi: “Daar had ik al over nagedacht. Eerst en vooral het grote ledenaantal
van de laatste jaren. In mijne tijd waren er 30 of 40 welpen, nooit meer. Nu
zitten jullie gemakkelijk aan 50 welpen zeker?
Verder ook de grote leidingsploeg en oh, de groene broeken! Jaren heb ik
gestreefd om die groene broeken in te voeren, maar iedereen was tegen. Mijn
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standpunt was dat iedereen bij ons een ander model van bruine broeken had
en we toch niet konden achterblijven? En dan ineens! Groene broeken! Ik was
net 1 jaar gestopt.”
PK-redactie: Heb je ondertussen dan al zelf een gekocht?
Okapi: “Neen, toch niet. Andere oud-scouts al wel.
En verdere veranderingen, de ouderdag. (Saki helpt). Ja vroeger hadden we
Het Bal en nu is dit eigenlijk vervangen door de ouderdag.
En jullie leidingslokaal, dat hebben jullie ook goed aangepakt. De tafels er
buitengooien en zetels in de plaats een goed idee! Het is er duidelijker veel
gezelliger geworden, wij gingen vroeger om 17uur meteen naar huis.”
Saki: “Ja, wij blijven nu gemakkelijk tot 18uur in de zetels hangen, wat
uitrusten van de vergadering.”
Okapi:”En de rots in het welpenlokaal, die is weg!”
Saki: “Ja, de laatste jaren werd die eigenlijk niet meer gebruikt, dat ding stond
vaak in de weg. Het is goed dat hij weg is, ook al heeft hij voor vele een
emotionele en symbolische waarde.”
Okapi: “Ja iedereen heeft daar wel eens als welp opgeklommen, of
voorgezeten als de leiding er op zat. Maar een goede beslissing.”
PK-redactie: Wij zijn nu een jonge leidingsploeg, was dit bij jou ook zo?
Okapi: “Niet zo jong, het gemiddelde bij jullie is 20 jaar? Of nog niet? Ik werd
pas groepsleiding op mijn 24ste. Bij ons was de gemiddelde leeftijd veel hoger,
iedereen bleef langer. Wij waren gemiddeld met 20 man leiding (wij zijn nu met
24). Toen hadden wij bv ook een materiaalploeg, die gaven dan geen leiding.
Nu hebben jullie enkel Hop als materiaalmeester, dus het is duidelijk dat je de
rest van de leiding nodig hebt als leidinggevenden.”
PK-redactie: Werd ja als VT goed voorbereid op leiding zijn?
Okapi: “Ja, wij hadden de Terriër en de Kariboe als leiding, maar die hadden
het eigenlijk zelf een beetje druk omdat Terriër al werkte en Kariboe veel
moest studeren. Dus werden wij er wat ingegooid om ons eigen kamp wat
ineen te steken, op eigen benen leren staan. Ze hielden ook vaak ons polleke
vast, we mochten zeker niet klagen hoor.”
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PK-redactie: Wat was de eerste tak waar je leiding gaf?
Okapi: “De Welpen, de Jojo’s spraken me niet aan en de kapoenen vond ik te
klein. Wel gek, want nu geef ik les aan de jojo-leeftijd en vind dat echt leuk.
Verder heb ik 2keer leiding gegeven bij de Givers en dan terug naar de
Welpen.”
Saki: “Ik had ook graag eens Welpen gedaan, zo eens veel medeleiding lijkt mij
wel leuk ipv met drie of twee zoals bij de Givers en VT’s meestal.”
PK-redactie: Zou je zelf je kindjes naar een jeugdbeweging sturen? Parsival
misschien? 
Okapi: “Uiteraard, het wordt een product van Parsival. En dan moet het daar
zijn/haar lief ook vinden natuurlijk!”
Saki: “En als de vriendjes allemaal in de chiro zitten? Mag hij/zij dan ook naar
de chiro gaan?”
Okapi: “Ja dan mag dat ook natuurlijk. Een jeugdbeweging is een
jeugdbeweging. Nog een jaar of zeven wachten.”
PK-redactie: Wil je ons nog advies meegeven?
Okapi: “Doe zo voort, met het ledenaantal dat stijgt, de goede groepssfeer,…”
Saki: “Als het goed gaat moet we niets veranderen hee.”
Okapi: “Inderdaad, jullie zijn goe bezig mannen, doe zo voort, doe zo voort!”
Terwijl wij nadenken of we nog een afsluitvraag hebben zegt Okapi: “Ohja ik
zou zo graag de bezoekdag halen, zet dat maar in de PK!”

Bedankt, Okapi!
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Oproep!
Oproep!
Oproep!
Oproep!

Lees even dit!
Wij met de leiding zijn op zoek
naar een microgolfoven nog in
goed werkende staat.
Als u de uwe weg wilt of u kent
iemand, laat het ons weten!
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