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Voorwoord

Het is weer zover, het einde van het scoutsjaar is nabij. Het logische gevolg van
deze ontwikkeling is dat wij nu reeds toe zijn aan het laatste PK‟tje voor dit jaar.
Maar we geven toe: we hebben het „Graag gedaan‟. Het was een genoegen om
jullie op de hoogte te houden van het reilen en zeilen binnen Parsival.
In tegenstelling tot vele andere redacties moesten wij ons niet bezig houden met
wateroverlast, bosbranden en het voorkomen van een kernramp. Nee, wij
mochten er mee voor zorgen dat iedere zondag opnieuw een gans jaar lang toffe
activiteiten werden geserveerd op het „Loerenboske‟. Geslaagde en minder
geslaagde activiteiten waarvan wij achteraf konden meedelen hoe geweldig ze
wel waren.
Maar, genoeg teruggeblikt in een recent verleden, zoals reeds aangehaald in de
vorige PK, zetten we de laatste eindspurt in naar een bangelijk kamp!
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!
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.
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,
Het PK-Team!
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Databank

Zondag 8 mei

BEDANKT VOOR DE VELE
STEUN ! EN HOPELIJK
HEBBEN JULLIE GENOTEN
VAN EEN LEKKERE TAART!

VOOR IEDEREEN
GEEN SCOUTS

Ouderdag
Zondag 1
mei

Kamp 2011
01/08/2011 – 11/08/2011
Kapoenen :: 01/08/2011 –
07/08/2011

Hoekje kampinfo

Een veelgestelde vraag de afgelopen weken, maanden, dagen, een vraag die leeft
zowel bij de ouders als de leden is waar trekken we deze zomer naar toe? Waar
gaan we op kamp?
We lichten al een tikkeltje van de sluier op. Want binnenkort komt het
kampboekje uit met alle nodige informatie.
Dit jaren gaan we de dorpen onveilig maken in de buurt van Phillippeville. In het
kleine gehuchtje Villers-le-Gambon gaan we dit jaar een wei omtoveren tot een
heus paradijs.
Belangrijk! De data:
De kapoenen gaan op kamp van: 01/08 tot 07/08/2011.
Welpen tot givers gaan op kamp van 01/08 tot 11/08/2011.
De vt’s mogen mee op voor- en naploeg.

PRIJSLIJST UNIFORMEN
PARSIVALTRUI
PARSIVAL T-SHIRT

€ 15,00
€ 6,00

KAPOENENTRUI

€ 15,00

WELPENTRUI

€12,00

DAS

€ 8,00

DASRING

€ 1,50

GROEPSSCHILD

€ 1,50

GROEPSBANDJE

€ 1,50

JAARKENTEKEN

€ 1,00

BELOFTETEKEN WELP

€ 1,00

BELOFTETEKEN JOJO

€ 1,00

Kapoenen

Programma KapoeneN

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 8 mei – GEEN SCOUTS
Vandaag is het geen scouts, de leiding is de kapoen aan het uithangen op
weekend! Wij zijn er niet, dus geen scouts voor jullie! Een zondagje vrijaf! 

Zondag 15 mei – 14u tot 17u
We gaan ons rot amuseren met de kindjes van andere scoutsen! Een heuse
dijle op de dijle speli! Wel scouts is de beste ? wij! Wie gaat er winnen? Wij!
Kom zeker af!

Zondag 22 mei – 14u tot 17u – Robin Hood is zijn kroon kwijt!
Speciaal voor alle kapoenen groot en klein hebben iemand uitgenodigd die
onze hulp vraagt in zijn zoektocht naar zijn kroon! Robin Hood is speciaal van
het verre Knorrihggooeeraaap gekomen om onze hulp te vragen! Wat gaan
we doen kapoenen?

Zondag 29 mei – 10u – 17u
Vandaag geen we spelen, dansen, springen, klimmen, vallen, lachen met de
hele groep! We blijven niet zomaar in het lokaal maar trekken naar
Weyneshof! 
Verdere info volgt nog via een brief.

Vrijdag 3 juni – 18u30 tot 20u30 – Gezelligheid troef aan het kampvuur!
Vandaag een speciale vergadering! De leiding komt om te ontspannen
tijdens de examens, de kapoenen hun allereerste kampvuren! Samen gaan
we de kelen smeren, spelletjes spelen en kijken naar alle bewegende
vlammetjes 
Wooooooooohhhooow!

Vrijdag 10 juni – 18u30 tot 20u30 – Casino à la kapoeno!
Vandaag pakken we met groot geld uit! We halen de rijke, mooi uitgedoste
kapoen in ons naar boven! Rijkelijk worden de kapoenen ontvangen met een
glaasje om de droge keel te smeren en een hapje om de magen te spijzen!
Een kleine receptie in gala-outfit! Parels en glitters! Welcome in de glitter en
glamour casinowereld à la kapoeno!
Jullie worden verwacht in chique galakledij 

Vrijdag 17 juni – Cinèma in het lokaal! 18u30 to 20u30 @lokaal!
Voor de kapoenen organiseren we nog eens een lekkere gezellige filmavond!
Welke film het wordt, blijft een verrassssssiiinng!

Vrijdag 17 juni – infoavond kamp voor de ouders!
Tegelijkertijd met de filmavond voor de kapoenen, organiseren we
een infoavond voor de ouders over het reilen en zeilen van een
kapoen op kamp! Jullie worden allen verwacht ook om 18u30 in
het lokaal. Tijdens een hapje en een drankje geven we uitleg over
hoe het kamp voor een kapoen er uitziet, wat we allemaal doen,
welke activiteiten zijn er in de omgeving aanwezig, en nog veel
meer!
Be there!

Zondag 26 juni - 12u tot 16u45 @ de nekker!
Vandaag is het de laatste vergadering voor het kamp! OoOOOOoooohh!
NNeeeee! Ja inderdaad het is kei snel gegaan!  Mmmaar niet getreurd,
binnenkort komt het kampboekje uit! En dan kunnen we al uit kijken naar het
kamp!
Onze laatste vergadering geven we er nogmaals een grote lap op en
hebben we iets speciaals in petto voor de kapoenen!
We spreken zondag 26 juni om 12u af aan het sportpark de Nekker aan de
ingang!
Wat nemen we allemaal mee?






Lunchpakket (je kapoen moet thuis niet eten, wij gaan samen met
elkaar eten)
Zwemgerief (handdoek, zwembroek/badpak, zwembandjes)
Zonnecrème
Petje
Iets om te drinken

We gaan er een heuse super leuke laatste zondag van maken!
Om 16u45 mogen jullie je kapoen terug aan de ingang komen halen.

Stevige linker,
De kapoenenleiding!
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

Welpen

Liefste welpen!
Het laatste PK‟tje heb je reeds in handen, het aftellen naar de zomervakantie is
begonnen, het weer wordt er alleen maar beter op en nu enkel de planning nog! Er
staan jullie nog enkele speciale vergaderingen te wachten dus houdt kalender in
het oog.
Zondag 1 mei 2011 van 14u tot 17u
Ouderdag
Meebrengen: Fiets
Meer info volgt
Zondag 8 mei 2011 van 14u tot 17u
Geen vergadering
Zondag 15 mei 2011 van 14u tot 17u
We gaan eens testen hoe sportief jullie eigenlijk wel niet zijn!
Zondag 22 mei 2011 van 14u tot 17u
“Alle kindjes vriendjes!”, is het motto van de dag
Zondag 29 mei 2011 van 14u tot 17u
Als een visje in het water, is een welp in het bos.
Zaterdag 4 juni 2011 van 19u tot 21.u
Haal jullie bambi-oogjes en liefste glimlach maar boven, want hoe meer, hoe
beter is de boodschap.
Zaterdag 11 juni 2011 van 19u tot 21u
60 seconden, 60 minuten en maar 2 uurtjes
Zondag 19 juni 2011 van 14u tot 17u
Ziekenhuisje in Legoland
Zondag 25 - 26 juni 2011 16u tot 16u
De laatste 24 uur feest voor de lange dagen zonder scouts..
Alvast meebrengen: slaapzak, matje of veldbed, pyjama en tandenborstel,
pillamp, zwemgerief en handdoek, ..
Meer info volgt

Enkele leuke herinneringen..
Zidan, meester van het vuur!

De koude was onze vijand n°1
die dag, maar ze gaf ons de
uitgelezen kans om vijand n°2
die dag uit te schakelen: een
woudloper…

Wat toen volgde was een
massa-sneeuwballengevecht om
eens bij stil te staan.

Jojo’s

PROGRAMMA JOJO’S
Zondag 8 mei:
Geen vergadering: De leiding trekt er zelf op uit

Zaterdag 14 – zondag 15 mei:
We spreken af om 10 uur aan de lokalen van St-Katrom, Sint Katelijnekerkhof 4, Mechelen.
We houden nog eens een weekendje, deze keer samen met de districtsvrienden! Zondag is het
aansluitend Dijle op de Dijle.
Jullie nemen mee in een rugzak: slaapzak, matje, 1 lunchpakket, 1 grote lege petfles, tandenborstel,
tandpasta, badpak of zwembroek met handdoek, eventueel reservekleren (als je van plan bent van
het vlot te vallen), waterschoenen, pillamp, ev. zonnecrème (anders een regenjas), gamel, bestek,
beker en 6 euro. Vergeet zeker jullie sjor-technieken en roei-arm-spieren niet, zodat we Parsival eer
blijven aandoen!
Zondag mogen jullie opgehaald worden om 18 uur aan het Keerdok (achter het Rode Kruis plein).
Omdat we weten dat het zondag 15 mei plechtige communie is, willen we voorstellen dat diegene die
hun communie doen (of broer of zus) wel zaterdag welkom zijn! Zij worden dan ook om 10uur aan
scouts St Katrom verwacht en mogen dan opgehaald worden op dezelfde plaats zaterdag om 20uur.
Zij nemen mee: 1 lunchpakket, 1 grote lege petfles en 5 euro.
Jojo’s die zaterdag absoluut niet van de partij kunnen zijn, maar zondag wel? Dit kan ook! Zij worden
dan zondag om 10uur aan het keerdok achter het Rode Kruis plein verwacht met badpak of
zwembroek, eventuele reservekleren, waterschoenen en zonnecrème.
Gelieve zeker en vast te laten weten wie hierop een uitzondering wil maken! Enkel bij een geldige
reden is deze aanpassing toegestaan!!
Een verder programma volgt nog!
Stevige linker, Arasari-Bever-Kauw-Merel-Pelikaan-Tagoean

VERSLAGEN VAN ONS MANNEN
Vandaag zondag 3 april hebben we in het militair domein een kookwedstrijd gehouden. We
moesten allemaal iets klaarmaken met je groepje en dat dan opdienen in een gamel of pan
met bestek ernaast aan de andere groepjes en de leiding. En er werden punten gegeven op
het eten en op het opdienen. Wij zijn spijtig genoeg niet gewonnen omdat er een peperwolk
over ons eten is gevlogen en die alles verpest heeft. En zijn daarom laatste beland. Op de
derde plaats stond een groepje dat gesmolten marsmellows had. Op de tweede plaats is de
leiding beland. Die hadden kriekjes met balletjes klaargemaakt. En op de eerste plaats
hadden ze pita,soep en nog iets.
Pieter Huysmans

Coolste leiding,

Hieronder mijn verslag.
Hello allemaal,
Mathias hier, voor vrienden “Matti” en voor
de meisjes “Snoepi” .
Allé nu moet ik jullie wat vertellen,
hoog
zondag 13 maart 2011 was het “

en

laag”.
hoog.
Maar ik vond het vooral
Met andere woorden we zijn gaan rappellen.

Er waren steeds vier jojo‟s die mochten rappellen en
terwijl speelden de rest spelletje zoals: 2 is te weinig,
3 is te veel, verkrachtertje, kiekeboe, ……..
Sommige hadden een beetje veel schrik, maar ze
zijn er toch afgegaan. Dikke duim, dikke duim.
Maar we waren een beetje te laat, maar niet veel.
Dit was het dan! Tot de volgende keer.
Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaag!!!!!

Het zat er aan te komen :‟‟vettige vergadering!‟‟
Als eerste deden we een estafette quiz of zoiets.
We moesten opdrachten doen die niet echt proper waren zoals:
ons gezicht in een emmer met bloem steken,
onze kin vol mosterd smeren en onze neuzen in siroop steken
maar er was gelukkig een pauze .
Dan deden we een spel (waarvan ik de naam niet meer weet)
Maar we waren verdeeld in 2 groepen en in het midden lag een
boekje met van alles op en in .We kregen nummers en als ze jou
nummer riepen moest je het boekje proberen te pakken .
Dan levend en dood met als bal een appel vol met mosterd,
bloem en choco . Natuurlijk was de leiding er veel aan.
Maar dan dachten we dat we een gewoon spelletje gingen doen:
„vleeshoop‟,dus we gingen op elkaar liggen en pakte elkaar stevig vast.

Tot dat de leiding slagroombussen pakte en het op ons spoot. Dat
was wel smerig maar ja dat mocht.
En dan wel een gewoon spelletje waarvan ik de naam weer al vergeten ben.
En dat was het zo een beetje het was heel leuk.
Geschreven door:Sem de Boer

zondag10 april

verslag 6/3
We moesten pijlen volgen om onze fietsen terug te vinden.
We hebben onze pijlen en die van een andere groep gevolgd.
Door de pijlen van de andere groep te volgen zijn we fout gelopen.
Maar we zijn toch aan de eindpost geraakt.
Dat waren de scouts lokalen van Onze-Lieve-vrouw Waver.
daar hebben we pannenkoeken gegeten. mmmmmmmmmm lekker.
daar stonden onze fietsen. en zijn we terug gefietst waar we zijn
begonnen.
LIEZE
WEEKEND WIST JE DATJES… (15-17 april, weekendje in Harelbeke met de
zee-scouts)
Jullie zullen merken dat deze wistjedatjes niet geschreven zijn door jongens maar
door Ara, Fennek en Noor!

De jongens veel lawaai maken in de ochtend?
De jongens strevers zijn?
Maraboe en Gitte eerst niet durfde rappelen?
Maar Gitte het uiteindelijk wel gedaan heeft?
We allemaal fier waren op Gitte?
We tijdens het rappellen andere spelletjes konden spelen?
De mensen van de zee-scouts heel veel naar beneden zijn gerappeld?
West-Vlaams moeilijk te verstaan is?
Veel mensen zo zot waren om na het spel van de zee-scouts in het water te
springen?
Het roeien heel moeilijk was?
We ’s avonds een sluipspel hadden gespeeld en dat iedereen heel veel
lichtgevend bandjes had?
De lichtjes in de tent gezellig waren?
Arasari raar kan doen over haar broek?
De leiding hun eigen tof vinden?
Ara een groot ego heeft?
Joni’s haar lichtgevend was?
Dhole graag de Joepie leest?

Kauw niet kan zwijgen?
We veel te weinig plaats hadden aan de eettafel?
Hofmans een opschepper is?
Op benen schrijven leuk is?
De constructie van de zee-scouts rond het kampvuur leuk was?
Yati en Alana graag liedjes van studio 100 zingen?
Mensen tegen de tent pissen?
We 1 bende mongolen zijn?
Er veel aandachtskindjes zijn?
Simon even groot is als zijn rugzak?
De meisjes vaak zin hadden om op de jongens te kloppen?
De zee-scouts chips, cola, ice tea en hun gsm mee mochten nemen op
weekend?
Wij ook eens een “luxe-weekend” willen doen?
Mathias weinig humor heeft?
De jongens van de zee-scouts sexy kontjes hebben?
We sexy jongens missen in onze scouts?

Givers

Programma
Van zondag 1-05 tot zondag 29-05

Zondag 1 mei 2011 OUDERVERGADERING
12u30-18u30
Vandaag komt u niet alleen afgereisd naar het lokaal, nee, u ouders vergezellen u hierbij!
Let op, dit is wel maar eenmalig! Volgende weken raden we dit niet aan ;)
Kijk ook eens na of dat je ingeschreven bent.
U brengt mee: een fiets, u ouders, familie, broers en zussen, …

Zondag 7 mei 2011 Jammer…
Deze week kunnen wij jullie niet opvangen, sterker nog, wij zijn weg zonder jullie!
Enkele tips: ga bij 'die van ulle' eens langs, misschien nog enkele ice teas drinken, ...

Zondag 15 mei 2011 Dijle op de Dijle
9u-18u
Vandaag gaan we onze superioriteit op het gebied van technieken showen voor heel het district!
Afspraak om 9u aan het lokaal.
U brengt mee: een fiets, een lunchpakket en eventueel zwembroek of wat reservekledij.

Zondag 22 mei 2011 gewoon…
14u-17u
Terug eens een vergadering op ons alleen, geen pottenkijkers deze keer.
Zondag 29 mei 2011 Groepsvergadering
….-….
….. (hier ontbreekt iets he…, maar meer info hierover wordt later medegedeeld ;) )

OP WEEKEND
We stonden met 6 givers aan het GSM (schandalig trouwens, want het aantal givers is dit jaar al met
5 gedaald, JAWEL! KOMT NU KLAAR! Ligt het aan de leiding, of komt het gewoon door de lijfgeur van
Kameleon?) Na een kwartiertje stalle aan het GSM konden we vertrekken met de trein. Op de trein
hebben we met zen allen (6) gestald. Gaai was (te) goed gezind. Na veel stalle, kwamen we aan in
Charleroi-Zuid, waar een Waal ons aansprak en we er niets van verstonden omdat we zat waren, en
ook grotendeels omdat hij Frans sprak. We namen de volgende trein en dronken bier met maten. In
Couvin vielen we uit de trein (van zattigheid) en moesten we een kwartier blijven stalle van de
leiding. Om onze rugzak wat loechter te maken, dronken we wat bier. We begonnen te stappen
(jawel, stappen, en niet stallen). We bereikten de eerste post, waar sjeit met zijn zat geschrift de
volgende coördinaten had genoteerd. Daarom liepen we fout bij post 2. Het werd 12 uur en gaai
verjaarde, JAWEL, KOMT NU KLAAR! Daar dronken we een pintje of 3 op. We moesten even wachten
omdat kookaburra even snel moest brokke. Het werd 1 uur, het werd 2 uur… Om half 3 kwamen we
bij de leiding, die aan het stalle waren bij een vuurke en snel de pinte moesten wegsteken toen wij
aankwamen. Tegen 3 uur waren de curryworsten klaar en konden we stouwe. Daarna hebben we
onze tenten opgezet en wat jenever gedronken. 4 uur later was iedereen terug wakker en begon de
schade op te meten (de meeste tenten waren ondergebrokt). Na een zevental kilometer op een
treinspoor te wandelen, kwamen we bij een brug. Daar kwamen we Steltral tegen (de sfeer
veranderde). Op de brug hebben we niet gestald. Of toch wel. We smeten vanalles van de brug
(vijzen, stenen, croque-monsieurs, flessen, pipi, brok, gaai, takken,..). De rapel was bangelijk, omdat
iedereen op die moment nuchter was, maar ook omdat hij hoog was. De wind was koud en het bier
was warm. Na de nodige lozingen, konden we terug gaan stappen. Bij post 1 gingen de jongens een
kwakje leggen in het bos. Toen kwam er post 2 en iedereen was goedgezind omdat de zon scheen.
We smsten wat met onze GSM, we dronken wat bier, we gingen wat op café.. Na post 5 vonden we
de leiding klootzakken, omdat de posten zigzaggend lagen (of waren we zo zat dat we dat dachten).
Maar in het dorpje waar we zaten, aten we een pizzabaguette en gingen we op café. We zongen voor
gaai. Tegen 9 uur kwamen we weer aan bij de leiding, die een biergeur hadden. Vink viel van een
helling. We maakten spaghetti, met wat brokjes en kwakjes van potten saus. Ik had goesting in een
goeie knolselder. Vink viel van een helling. Waarschijnlijk was hij zat. We zetten onze tenten op, ze
roken nog naar de brok. Daarna mochten we vrij spelen in de tuin. Toen we eindelijk in onze nest
lagen, hadden we door dat de bodem nogal takkig was, maar we mogen Moeder Natuur niet
tegenspreken. Die ochtend in het kamp werd het zondag. We aten vettige chocolade met banaan en
ook wat spaghetti die er nog stond van de vorige dag. We hadden een kater en stapten dan 5
kilometer naar Couvin. We beklommen de hoge rots van Couvin waar we een mooi panorama
hadden op de hele streek. Samen met de leiding gingen we op café. We dronken er 2 pintjes. We
verplaatsten ons naar een parkje in Couvin, waar vink op gaai ging liggen, om de tijd (of hem) te
doden. We stalden in de zon voor een halfuurtje of drie. Om 1 uur kropen we op de trein, de leiding
hield een grote inspectie en we verdeelden de overige drank. De laatste 20 minuten van de reis
dronken we water, niemand mocht immers weten dat men dronk op de scouts. Bedankt leiding voor
dit megahip, cool, chill en brokkerig weekend!
(Sommige artikels in dit fragment mogen niet met waarheid in acht worden genomen, bedankt voor het begrip)

Potto & ook Argali

HOE DE GIVERS HUN LEIDING
GRAAG VAN ALLES OP DE HOOGTE
HOUDEN!
Onze givers mailen heel graag en ze verassen ons altijd aangenaam! Hieronder
kun je er een paar lezen , veel plezier :)
Mail 1
Beste hoofdkwartier van de CSP (crime scene Parsival)
Ik, Federal agent Volhardende Mustang, zal 03/04/11 en 10/04/11 niet aanwezig
kunnen zijn.
Ik ben gecontacteerd geweest door een anonieme persoon die mij wist te
vertellen dat zondag 3 april Mouammar Khadafi zich in Oostende bevind.
Over de zaak op zondag 10 april kan ik jullie niets vertellen omdat deze top
secret is.
Tot binnekort, Federal Agent Mustang.
Mail 2
Wispelturige sifaka, ernstige kameleon, bedrijvige steltral, eigenwijze
stokstaart, zelfstandige vink uch!
Ik, brutale kookaburra heb mijn steenkalender eens bekeken. Volgens de zon,
wind, aarde en het water zou het volgend jachtweekend op 20 mei of 26 juni
moeten zijn. Ik hoop dat ik de start van het jachtseizoen niet ga missen want op
27 mei mag ik me gaan uitleven in een modderoord met vreemde rijdende wezens,
uch. Brutale Kookaburra zal op 1 mei zich ook niet kunnen verenigen met de
ouders der stammen, deze dag heeft ze al een feestelykheid met een andere
stam genaamd joetz, uch. De rookpluimen gaan af, tijd om in mijn tipie te
kruipen, uch. Gegroet broeders en zuster., tot de volgende vredespijptijd, uch.
Brutale kookaburra.
Mail 3
hallo
aangezien ik eind mei nog moet lesgeven en nog een aantal examens heb aant
conservatorium begin juni, lijkt het mij het beste om het weekend op het einde
van juni te zetten, daar ben ik doorgaans helemaal van overtuigd, aangezien de
Belgische grondwet van 7 februari 1831 oplegt dat de examens zullen afsluiten

voor 23 juni, en desalniettemin zal de stress van onze schouders vallen, en zullen
we veel minder gespannen op weekend kunnen vertrekken, en hoeven we ons
bovendien niet te bezatten op weekend om de examenstress weg te drinken.
Indien er tegenargumenten komen, wil ik graag riposteren dat men het rapport
pas krijgt NA het weekend, zo zal de mind & body in veel betere,
respectievelijke staat en conditie zijn. Als men dan even de grafieken van het
KMI erbij neemt, zal men bemerken dat de temperatuur gemiddeld (en
berekend) hoger en aangenamer zal zijn op het einde van juni en minder eind mei.
Maar hier stoppen de argumenten niet, stel dat een van de givers een jongere
broer/zus/neef/nicht heeft die een communiefeest doet eind mei (de
gebruikelijke datum), zal de giver in kwestie niet meekunnen op dit weekend,
vanwege het communiefeest (en het aantal givers ligt al historisch laag). Als de
tegenstanders van dit plan dan aanhalen dat er al mensen zijn die op vakantie
vertrekken, wil ik graag even vermelden dat minister van onderwijs (en tevens
jeugd!), Pascal Smets in greep van de voorlopige regering heeft beslist dat de
jongeren (met uitzondering leerlingen op leercontract) leerplicht hebben tot 29
juni 2011. Indien we dan in juni op weekend gaan (waar ik voor pleit) kunnen we er
meteen een verlengd weekend van maken, omdat er nog klassenraden
plaatsvinden eventueel voor en na dit weekend. En waarom dan geen leefweek.
groeten
Potto

VT’s

Vt’s in .. DIENST
Dit roepen jullie al een heel jaar in de formatie, nu komt de tijd dat jullie ook jullie dienst
kunnen bewijzen door op al de volgende activiteiten present te zijn (lees: in dienst)
Zondag 24 april: het is Pasen dus ga maar paaseieren rapen! Geen scouts dus!
Zondag 1 mei: Het is feest van de arbeid! We gaan dat dus goed vieren door eens het beste
van ons zelf te laten zien!! Het is vandaag OUDERDAG dus neem je ouders ook maar mee.. je
ouders worden verwacht om 13uur met de fiets aan het lokaal. Jullie om 10uur ook met de
fiets aan het lokaal. Vergadering tot het gedaan is.. waarschijnlijk ongeveer 19uur.
Zondag 8 mei: Jullie hebben pech, wij geluk. Wij hangen de jojo uit op weekend, geen
scouts!
Zondag 15 mei: Dijle op de Dijle ik hoop dat jullie een idee hebben wat voor vlot we maken?
Spreek eens af met de anderen.. we hebben ook nog een rad om er in te bouwen.. hier moet
ook nog aan gewerkt worden dus als je dit wilt gebruiken ga je er wel wat tijd moeten in
steken. Van 10u ’s morgens tot ongeveer 17u.
Zondag 22 mei: Weeral feest.. nu van een communie we moeten gaan tappen en eten 
uren laat ik nog wel weten maar het zal een hele dag zijn.
Zondag 22 mei tot 27 mei: De langverwachte leefweek jullie krijgen nog wel een brief
hiervoor. Zorg er wel voor dat je geen werk uitstelt tot in die week voor school.
Zondag 29 mei: Vandaag is het zo’n dag dat het groepsgevoel naar boven komt. Voel je
vandaag een groep en sluit je aan bij al de rest die zich ook een groep voelen. Zo vormen we
samen 1 grote groep vrienden! En zoals het spreekwoord zegt: ‘zoals parsival een groep is zo
is het nooit alleen’ en ‘waar parsival komt zal parsival een groep vormen’
Meebrengen: de overige spreekwoorden die ik vergeten ben.

Voor de rest kan je altijd vragen stellen, gewoon iets zegen, een opmerking
geven, een voorstel doen,.. allemaal via mail of wensen jullie ons persoonlijk te
bereiken kan u altijd telefonisch contact op nemen.
Op rooksignalen word vanaf heden niet meer gereageerd. Postduiven worden meestal al in
de pot gedraaid voor ze hun message hebben meegedeeld, deze zijn dus ook af te raden. De
tamtam word nog in overwegingen genomen.
En zoals het spreekwoord zegt :’beter 1 rooksignaal in de lucht dan 3 postduiven in mijn
tamtam’

"34 Minuten in Charleroi"
door Vinnige Anhinga, Schrandere Kapucijnaap en Zelfstandige
Lampongaap.
1ste druk 2011
Uitgeverij Parsival
Herschreven door Zelfstandige Lampongaap

Franck zit in Charleroi op de trein van 12h06 richting Antwerpen-centraal. Hij is moe, hij
heeft namelijk net 10 kilometer gelopen.
En dan is de trein nog eens te laat! In het stationswinkeltje koopt hij een pakje sigaretten, 23
sigaretten puur plezier!
Plots waaide zijn badwijzer het perron op. Hij schrok, het was een cadeau van zijn
grootmoeder en hij kende het daardoor veel waarde toe. Een licht briesje dreef de
bladwijzer in de richting van het verroeste spoor. Toen plots een vrouw met een prachtig
lichaam haar kleine voetjes op de bladwijzer plaatste. Ze had wonderbaarlijk lange benen en
een rok veel te kort voor een vrouw van haar leeftijd. Ze stond er goddelijk mee en zag er
oogverblindend uit. Haar borsten waren welgevormd en haar glimlach schitterde in het
zwakke zonlicht. Ze bukte zich om de bladwijzer op te rapen en Franck kon zijn ogen niet van
haar wonderlijk welgevormde heupen afhouden.
- "Is deze van jou?" - Vroeg ze terwijl ze langzaam dichterbij kwam.
De geur van Chanel n° 5 drong tot diep in zijn neusgaten door.
- "Ja" - Stamelde hij.
Ze bloosde, ze had overduidelijk gezien hoe hij naar haar keek.
* TING *
"Le train d'Anvers -Central s'arrive dans 5 minutes."
Hij had geen idee wat te doen, hij zou nog maar 5 minuten gefascineerd worden door deze
verschijning.
Vragen raasden door zijn hoofd, bij haar blijven en misschien wel de liefde van zijn leven
tegenkomen of op tijd aankomen bij zijn ouders voor hun wekelijkse afspraak? Hij wil zijn
mama niet teleurstellen, maar zou ze niet trots zijn op hem met zo een dame aan zijn zij,
maar wat als het tegenvalt? Hij twijfelt nog even en neemt een beslissing.

Zijn moeder zou het hem nooit vergeven en de dame verliet het perron.
Hij wou niet kiezen.
"Wie, wie?"
Maar het was al te laat, ze was vertrokken.
Hij werd hopeloos en zat uit het raam te staren richting Antwerpen.

Tot hij ongeveer ter hoogte van Sint-Katelijne-Waver het lezen hernam en de
bladwijzer omdraaide en hij een vrouwelijk handschrift las..

Alle rechten voorbehouden.
Niet uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand
en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen
of op enige andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.

VT’S PORTUGAL EN DE HERINNERINGEN
Na een paar maand hard hard werken, bloed, zweet en tranen op een ijskoude lichtstoet,
een superdropping, een spaghetti-avond met heerlijke spaghetti, de veiling, onze spelletjes
tijdens de mosselen, onze snoepverkoop, etc verdienden we echt wel en verrassing! 10
dagen zon, zee, strand in Portugal en mooie marcellekes voor alle kindjes! Zondag 10 april
was het zo ver en stapten we op het vliegtuig richting Porto om dinsdag 19 april na 1,5u
vertraging terug met onze mooie bruine en blauwe benen vol krassen terug op Belgische
bodem terecht te komen. Hieronder onze belevenissen in wist- je- datjesvorm van ons
geweldig Buitenlands kamp!
WIST JE DAT... ?




























Onze bus zijn ramen en CD-speler het soms even begaven?
We er soms ook mee vastzaten?
Een 2- daagse soms maar 1 dag duurt?
We ons het natuurpark veel anders voorstelde?
We minder asfaltwegen hadden verwacht?
Portugezen slecht zijn in een afstand uitdrukken in een aantal kilometers?
Dit meestal veel te weinig is?
(nachtelijke) prospecties heel belangrijk kunnen zijn voor een buitenlands kamp?
Alles foi bon was?
Lampong zich 3x waste op minder dan 24 uur?
De eieren in Portugal raar zijn?
Je er mee tegen rotsen kan gooien zonder dat ze breken?
Er heel veel prikplanten zijn in de wilde natuur?
We dit merkten aan onze benen na een wandelingeske?
We zijn gaan raften met Vin Diesel?
De jongens dachten dat Vin Diesel een janet was?
De meisjes meer verkocht waren?
Er geen mooie meisjes rondliepen in Portugal?
Er ook niet veel mooie jongens rondliepen?
De portugese scouts wel mooi waren?
De portugese scouts ook garters dragen?
Deze blauw zijn?
Zij nog veel meer aandacht schenken aan het uniform dan ons?
We een heel Buitenlands kamp zochten achter koala’s en wilde pony’s en geen
hebben gevonden?
Er eucalyptusbomen stonden?
De beach de fazant zijne habitat is?
Drongo haar grenzen niet kent?










































Springbok haar grenzen verlegt?
Springbok niet zo is voor springen?
We sprongen deden van meer dan 8 meter hoog?
Fazant ne goede mikker is?
Hij mikt op het midden van je gezicht?
Het paintballen heel leuk was?

We echt gevlogen hebben?
Dit aan 130km/u was?
We Kapucijnaap, Marmot en Lampongaap gered hebben van een gigantische berg?
Dolfijn een ferm toestel heeft?
Olifanten vanaf nu koala’s zijn?
Héééééééééééééééééééééééééééééééééé?
Den Alexi nen vrijgevige hollander was?
Zijn afscheidsfeestje best goed was?
Dolfijn zeer goed een halfuur kan zwijgen?
Bas (baas 1ste camping + ergerlijke Hollander): ‘Ik zou beter opsodemieteren’
Snoeshanen echt bestaan?
Eekhoorns daarentegen niet?
Dolfijn jaloers is op iedereen dat in zijn blootje zwemt (ook de woudlopers)?
Dolfijn altijd kwaad is?
Dolfijn gepest werd in zijn slaapzak?
Springbok een bal met haar op heeft?
Hij harry heet en ze er tegen praat?
Fazant dit marginaal vind en denkt dat springbok schizofreen is?
Of autistisch?
Velletjes van de salami doen moeilijk is?
Je daar een goede fijne motoriek voor nodig hebt?
Er om de 2 jaar een VT- reunie kopmt in de Schorsemolenstraat?
Ola goedendag betekend, enkel bij ‘mooie’ meisjes word dit OLALA!?
Rood het nieuwe bruin is?
We daar geire waren?
De dit meermaals herhaalden?
Ze ginder zotte bochten hebben?
De bus soms een racekar was?
De marmot goed binnenwegskes kan vinden?
Marmot wilde golven kan tegenhouden?
Het een echte kunst was om te blijven rechtstaan in de zee als er een golf aankwam?
Gasbussen voor het leven zijn in Portugal?
We veel geschonken hebben aan de portugeze scouts?
























Portugees niet te verstaan is?
Portugal toch een beetje een apenland is?
We meestal 3 tourtjes deden rond elk rondpunt voor we wisten naar waar we
moesten?
De jongens toiletten kuisen met een tuinslang?
De afwas ook?
Anhinga en Drongo dit beter kunnen?
De jongens graag ballen in elkaars ballen gooien?
Ze goeie steak hebben?
Drongo dit 3 dagen achter elkaar merkte?
Er aan alles veel vet hangt (incl de mensen)?
We met zijn allen zijn gaan nachtzwemmen in de zee?
We van ’s morgens tot ’s avonds konden rondlopen in short en marcelleke?
Kiekeboe in de duinen spelen supervermoeiend is?
We graag aperitieven?
Kapucijnaap op ponykamp gaat bij Dolfijn in de hof?
Anhinga heeft afgezien met die 4 jongens?
We altijd pas na 8u hebben gegeten ’s avonds?
We al uitkijken naar het volgend kamp?
Het geweldig was?
We al terug willen?

WE

PORTUGAL!

Haha, kom binnenkort
maar eens kijken naar
onze nieuwe keuken!!

Leiding achter de
schermen

In deze leiding achter de schermen, geen blik achter de coulissen van een van
onze activiteiten, maar een beeld van wat leiding zijn allemaal voor ons teweeg
brengt. Kort maar krachtig!
Leiding, wie we zijn, we doen het! Een passie!

Leiding zijn
is het onderste uit de kan halen
om samen met je gasten
plezier te maken
en toffe activiteiten te doen.
Leiding zijn
is tijd en energie steken
in je afdeling
en je leidingsploeg;
en allerhande cursussen volgen
omdat het altijd
nog net iets beter kan.
Met vallen en opstaan
willen we alle kinderen en jongeren
graag zien
en hen laten voelen
dat ze welkom zijn.
Vooral opkomen
voor de zwaksten en de kleinsten,
in de scouts en daarbuiten,
omdat elke mens
evenveel kansen moet krijgen
om gelukkig te zijn.
Zo wordt leiding zijn
meer dan SPELEN
en VRIENDEN MAKEN,
maar een manier van leven.
Want Scouting da’s durven!

Uit de oude doos

Technieken

Beste stappers
Omdat we bij Parsival er nogal van houden om eens een ontspannen
wandelingetje te maken van soms 3 dagen is het nogal logisch dat je goede
bottine nodig hebt! een paar tips van aankoop en onderhoud vind je dus
hieronder
1. Is mijn maat dezelfde als bij gewone schoenen?
Vaak draag je in een bottine een dikkere sok dan in andere schoenen. Pas de
bottine dus met de wandelsokken die je erin zult dragen. In de praktijk lopen
mensen vaak met bottines die een maatje groter zijn dan hun andere schoenen.
Ook al denk je je maat gevonden te hebben, pas toch ook maar een maat kleiner
of groter om te vergelijken.

2. Wat zijn belangrijke aandachtspunten bij het passen?
Elke voet is anders. Een bottin die de ene als gegoten past, kan helemaal niet
comfortabel zitten bij de ander. Begin dus met verschillende bottine te passen en
let op de drukpunten die bij elke bottin anders kunnen zijn: op de tenen, de
wreef, de hiel of nog elders. Eigenlijk mag je zo weinig mogelijk druk voelen.
Trek de veters goed aan, zoals je ook bij normaal gebruik zult doen. De tenen
mogen de tip niet raken en moeten zich helemaal vrij kunnen bewegen. De voet
zelf mag echter niet schuiven. Kijk of de hiel niet beweegt wanneer je door je
knieën buigt. Doet hij dat wel, dan mag je voor blaren vrezen.

3. Hou onderhoud ik mijn bottine?
Maak de bottine na gebruik altijd meteen schoon met een zachte borstel (harde
borstels zijn schadelijk voor de naden), eventueel onder stromend water.
Schoenen met Gore-Tex moet je ook langs de binnenzijde reinigen.
Vóór je de bottine behandelt met een onderhoudsproduct, moet hij volledig
droog zijn. Haal de zool eruit en trek hem goed open. Droog de bottine nooit in
de directe zon of bij een andere warmtebron. Dat droogt het leer uit.
Het gebruik van vet om leer te onderhouden, werkt weliswaar waterafstotend,
maar maakt het leer ook erg soepel. De bottin geeft zo minder steun dan
voordien. Vet verstopt ook de poriën waardoor het ademend vermogen verloren
gaat. Wax is een beter alternatief. Het maakt de bottine minder soepel dan vet.

Opgelet: gebruik nooit vet of wax bij bottine met Gore-Tex® of Event. Dat
verstopt de poriën van het membraan.
Vloeibare onderhoudsproducten of sprays zijn het beste. Ze zorgen dat het
leer opnieuw waterafstotend wordt, blijft ademen en de juiste soepelheid
behoudt.
Gebruik een zachte doek om het product aan te brengen en geef het tijd om in te
trekken.

4. Hoe bewaar ik mijn bottine?
Bewaar je bottine schoongemaakt en behandeld met een onderhoudsproduct
op een plaats met een redelijk constante temperatuur en een goede
verluchting. De kelder is meestal te vochtig. De zolder meestal te warm en te
droog. Bewaar ze nooit in een plastic zak. Hou beter de originele kartonnen doos
bij om de bottine in op te bergen.
5. Hoe kan ik de levensduur van mijn bottinen verlengen?
Uiteraard zal regelmatig onderhoud de levensduur gunstig beïnvloeden. Weet
echter dat stiksels en haakjes van veters tot de zwakke plekken van bottine
behoren. Losgekomen stiksels maken bottine bijvoorbeeld niet langer
waterdicht. Bij de aankoop kun je er al op letten dat je bottine niet te veel
stiksels heeft. Probeer in de mate van het mogelijke ook ruw contact met
bijvoorbeeld rotsen te vermijden. Dat zorgt immers voor snelle slijtage van de
stiksels.
Veel wandelplezier Stokstaart
P.S. Givers jullie gaan op kamp deze tips dankbaar zijn

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

