Het groepsweekend was geweldig!
BEDANKt!
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Voorwoord
Die korte groene broek lijkt al lang zo erg niet meer en de eerste
waterspelletjes werden reeds gespeeld tijdens onze vergadering.
Bloemen bloeien open en op de straten verschijnen steeds meer
kleurtjes. De zonnebrillen en flessen zonnecrème worden boven
gehaald, de eerste BBQ’s worden aangestoken en de dikke
winterjassen, sjaals en mutsen kunnen er wat ons betreft op worden
gegooid in de hoop ze lange tijd niet meer nodig te hebben.
Nu de winter eindelijk verdwenen lijkt te zijn en de wegen niet meer
bedekt zijn met een laagje sneeuw of ijs en het zonnetje zich een weg
weet te banen door het dikke wolkendek, is jullie PK-team klaar om te
ontwaken uit hun lekkere winterslaapje. Ontwaken om jullie via deze weg
te informeren over al wat er gebeurd en op het programma staat binnen
onze scouts en uiteraard om jullie te entertainen of jullie hulp te vragen.
Nu de temperatuur stijgt en we allemaal een mooi kleurtje beginnen te
krijgen, kunnen we niet anders dan al stiekem dromen van een heerlijk
scoutskamp met mooi weer. Een kamp dat er weer sneller zal zijn dan
we zouden verwachten en waar we nu al vol spanning naar uit kijken.
Een kamp waar we gezellig met z’n allen rond het kampvuur zitten,
spaghetti eten zonder bestek, even het noorden kwijt zijn of een
spannend sluipspel spelen….
MAAR, we mogen ook niet overdrijven zo ver zijn we nog niet, er vallen
nog een heleboel andere dingen te doen voor we weer weg zijn. Geniet
eerst maar even van jullie PK.

Veel leesplezier,
Jullie PK-team
SMAK
Sifaka – Mustang – Anhinga - Kauw
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DATABANK
Omdat de periode voor het kamp altijd een beetje drukker is dan andere periodes, volgt hieronder een
overzichtje van wat er allemaal te doen is.
Voor de duidelijkheid even een woordje uitleg over wat je in de kalender allemaal terug kan vinden:
WVG JOJO: Iedereen vanaf jojo’s: wordt verwacht in werkoutfit aan het lokaal in de Berkelei van 19u – 21u.
WVG:

Iedereen vanaf givers: wordt verwacht in werkoutfit aan het lokaal in de Berkelei van 19u – 21u.

INSCHRIJVING: Willen jullie graag mee op kamp? Vergeet dan op deze data niet om je te komen
inschrijven!! Meer info zie infoboekje (dit volgt later)
CAMION INLADEN: Vanaf jojo’s: Je wordt verwacht aan het lokaal om 9.00u tot einde. Zie infoboekje
CAMION UITLADEN: Vanaf jojo’s: Je wordt verwacht aan het lokaal om 9.00u tot einde. Zie infoboekje

ANDERE DATA OM TE ONTHOUDEN:

Carwash givers:
5 mei 2013
(VANDAAG!!)

Dijle op de
Dijle:

Papierslag

12 mei 2013

11 mei 2013

10u – 17u
@ lokaal Berkelei
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‘Den brand’ een jaar later

“Een korte maar felle brand heeft maandagmorgen rond halfzes de
benedenverdieping van het lokaal van scouts Parsival, aan de Berkelei
in Sint-Katelijne-Waver, vernield. Ook de bovenverdieping is zwaar
beschadigd. Het was een voorbijganger die rook opmerkte en alarm
sloeg.” Dit was te lezen op 15 mei in de Gazet van Antwerpen.

Zoals dat altijd gaat met zulke gebeurtenissen, ging het nieuws snel
rond. We wilden er natuurlijk voor zorgen dat onze leden en hun ouders
zo snel mogelijk op de hoogte waren van de juiste versie van de feiten.
Vanaf dan is er veel gebeurt bij onze scouts! Het was een keerpunt. Één
van de ergste dingen die een scoutsgroep kan mee maken, werd wel
eens gezegd. Wel het scheelt hem niet veel. Als groepsleider zit je dan
even met je handen in het haar. Gelukkig zijn er zoveel goede dingen die
de brand hebben meegebracht! De honderden ballonnen die we hebben
op gelaten, onze benefiet, veel steun en solidariteit, ...
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Natuurlijk zijn er nog veel andere dingen die er gebeurt zijn in het
voorbije jaar, die het grote oog niet gezien heeft. De samenwerking van
scouts en oud-scouts, de leiding die er altijd was als er iets gedaan
moest worden, groepscomité dat administratief veel heeft geregeld,
ouders die ons steunden en leden die het even met weinig tot geen
spelmateriaal hebben moeten doen.
Iedereen nog eens nen dikke merci het heeft mij veel deugd gedaan!

Maar genoeg over het verleden. Hoe ver staan we nu?
We hebben al super veel materiaal terug, met dank aan verschillende
mensen. Met de verzekering is ook alles in orde en de werken in het
lokaal worden gestart!
Nu ja gestart, het is al leeg gehaald en al gefixeerd. Maar er is meer dat
moet gebeuren.
-

veel nieuwe ramen
een nieuwe vloer
een nieuwe zolder
een nieuwe vt zolder
de bepleistering vernieuwen
een nieuwe keuken installeren
volledig nieuwe elektriciteit
nieuwe deuren
schilderwerken
…

Er is één groot voordeel aan het verhaal, het lokaal is eigendom van de
gemeente. Een grote deel van deze werken gaat dus via de gemeente
uitgevoerd worden. De gemeente heeft normaal gezien nu voor bijna alle
werken de offertes binnen. Deze werken zouden in de periode tussen
1 mei en 15 augustus moeten uitgevoerd worden, van dit jaar uiteraard.
We zouden dus, normaal gezien, tegen volgend scoutsjaar terug in
onze oude lokalen kunnen zitten. Dat is voor ons goed nieuws!
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MAAR is dit nog niet zeker, de werken kunnen steeds vertraging
hebben, er kan altijd iets tussen komen. Jullie worden zeker en vast nog
op de hoogte gehouden over hoe het nu zal lopen maar ik wou jullie toch
al het goede nieuws meedelen.
Ik ben blij dat er eindelijk een “einde” in zicht is. Met einde bedoel ik
terug naar het lokaal! Ik ben nu mijn 2 de jaar als groepsleider. Zoals er
vele (of misschien nu dan) weten wordt een groepsleider verkozen voor
3 jaar. Nog 1 jaar dus om er voor te zorgen dat alles is “zoals vroeger”.
Er voor zorgen dat alles van de brand geregeld is,…
Ik ga blij zijn als we terug in de Berkelei zitten, zodat iedereen terug zijn
vertrouwde stek heeft en dat alles terug kan lopen “zoals vroeger”.

Alvast bedankt aan iedereen voor de hulp, de steun en het blijvende
vertrouwen in Parsival.
Als er nog vragen zijn mag je die mij altijd stellen; na een vergadering of
via mail dolfijn@parsival.be

Ik hoop dat er een beetje meer duidelijk is en dat iedereen nu op de
hoogte is van waar we mee bezig zijn!

Een stevige linker,
Dolfijn
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HALLOKIDOO MEGACOOLESUPERFORMIDATISCHE KAPOENEN VAN ONS!
Hieronder vind je het allerlaatste programma van dit scoutsjaar. “Zit de scouts er
dan op voor dit jaar?” “Neen hoor, in augustus gaan we met z'n allen samen op
kamp. Hét hoogtepunt van het jaar! Maar de gewone zondagen lopen wel op zijn
einde.. Neem snel eens een kijkje wat je nog te wachten staat.”
Zondag 12 mei: 10u – 16u30
Vandaag trekken we er een dag op uit. We spreken af aan de ingang van
Planckendael, in Muizen.
Meenemen: Lunchpakket, regenjas/zonnecrème, wie dat een abonnement heeft
mag dit meenemen, de andere graag een briefje van 10 euro.
Zondag 19 mei: 13u45 aan het militair domein – 17u aan de hangaar
Let op! Je wordt verwacht aan het militair domein, maar we komen terug naar de
hangaar!!
Water, verf, bomen en kampen. Kom en speel!
Meebrengen: slechte witte t-shirt
Zaterdag 25 mei: 17u30 - 19u30
Opdrachtjes die vervult moeten worden: samenwerken of ieder voor zich?!
Zaterdag 1 juni: 19u – 21u
Lichtjes schijnen tussen de grassprieten. “Gezien!”
Zaterdag 8 juni: 19u – 21u
Voor de kapoenen: Gezellig met z'n allen film kijken in de villa.
Voor de ouders: We organiseren een info-avond over het kapoenenkamp. We geven
informatie en beantwoorden al jullie vragen. We doen dit terwijl de kapoenen naar
een film aan het kijken zijn. Dus ook van 19u tot 21u.
Zaterdag 15 juni: 19u – 21u
Vanavond oefenen we voor het kamp! We gaan eens zingen uit volle borst.
Zondag 23 juni: 14u – 17u
Verraaaaassiiiiing! Kom en kijk!
Zondag 30 juni: Meer info volgt.
Wie weet maken we er wel een
speciale vergadering van, als laatste!
Stevige linker,
Jullie leiding
Marmot, Kameel, Sitta & Kauw.

Kauw: 0494/708016
Sitta: 0476/651909

Marmot: 0478/045092
Kameel: 0475/437066
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Kapoenen:
Hand in hand!
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Wanneer? Zondag 5 mei
Hoe laat? 14u tot 17u
Waar? Lokaal @ Peutersweg
Wat? Varkentjes wassen tot ze blinken als
nieuw
Hoe? Met water en zeep en heel veel goede
moed
Wanneer? Zondag 12 mei
Hoe laat? 13u45 tot 17u15
Waar? Lokalen Scouts Woudlopers, Stuivenbergbaan
164, 2800 Mechelen
Wat? Het wereld redden en boeven vangen

Hoe? Kom verkleed als superheld!

Wanneer? Zondag 19 mei
Hoe laat? 14u tot 17u
Waar? Lokaal @ Peutersweg
Wat? Om ter meest
Hoe? Hoe sneller hoe liever

Wanneer? Zondag 26 mei
Hoe laat? 14u tot 17u
Waar? Lokaal @ Peutersweg
Wat? Sterk, sterker sterkst
Hoe? Wees voorbereid

Gsm nummers:
Hathi: 0473/26.38.79
Rama: 0477/28.23.39

Bagheera: 0472/33.02.43
Kaa: 0477/80.35.71
Baloe: 0479/40.87.88
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WATDOENWEINMEIENJUNIALLEMAAL???

ZONDAGNEGENTIENMEITWEEDUIZENDDERTIEN
van 14.15 – 17.15
Afspraak aan het lokaal in de Berkelei
Aandoen: slechte kleren, zwemgerief
Meebrengen: opblaasbaar speelgoed, propere kledij
ZATERDAGVIJFENTWINTIGMEITWEEDUIZENDDERTIEN
Van 17.30 – 19.30
Let goed op de uren!
Meebrengen: wafelijzer
Lekker zoet, lekker plakkerig!
We verwachten jullie in de Peutersweg.

ZATERDAGACHTJUNITWEEDUIZENDDERTIEN
Van 19.00u – 21.00u
Haal je zangtalent maar boven!
ZATERDAGVIJFTIENJUNITWEEDUIZENDDERTIEN
van 19.00u-21.00u
Wat is er mis met jou? Aan iedereen is iets anders en iedereen heeft beperkingen… Aan
ons om die te vinden...
ZONDAGDRIEENTWINTIGJUNITWEEDUIZENDDERTIEN
WE GAAN NAAR ZEE!!
We spreken af om : 8u15 @ voorkant GSM
We zijn terug om 18u opnieuw aan de voorkant van het station!
Meebrengen: strandspeeltjes, zwemgerief, zonnecrème,
zonnebril, petje, lunchpakket + drinken, vlieger
ZONDAGDERTIGJUNITWEEDUIZENDDERTIEN
Van 14.00u-17.00u
Hopelijk is Het goed weer, we kunnen vandaag wel eens Héél erg nat worden…
Meebrengen: waterpistool

Als er nog vragen zijn stuur dan een mailtje naar wolvenleiding@parsival.be
of bel naar de leiding:
Sifaka: 0474 62 80 18
Otter: 0473 22 99 24

Potto: 0473 86 78 59
Mustang: 0499 24 96 01
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Het was BARRRR
koud! Dus speelden
we veel buiten, maar
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ook geregeld binnen!
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Let’s go swimming
UNDER the
water

Let’s go swimming
in the pool … 
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PROGRAMMA JOJO’S

Ferther informatiône tu trouves par la sité …
wwwpointparsivalpointbe
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Hoe jojo’s hun leiding van alles laten weten……

“Heey tis de Mathias hier en k moet 2 dingen zeggen:

Ten eerste kan k helaas niet komen daar de vergadering die plaatsvind op
31 maart ’13 @ peutersweg! L wat k jammer vind maja de paashaas
heeft voorrang ;)

Ten tweede ist Alberto … (haha amia wa ben k grappig) mijn ouders zij
40 j. geworden en k heb zon vlaggetjes gekocht met 40 op. En wa heeft
da er mee te maken awel k heb zoals altij weer wa ligge peisen en k
dacht haja de scouts is ook 40!! Dus als jullie bv een tent wille versieren
ofzo dan kan k die vlaggetjes eventueel meenemen? ;) (slim zen)

Amai wa ne boterham ale k heb al genoeg gezeverd
Groetjes mathias

PS vrolijk Pasen en een hilarisch 1 april!! ;)

”
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GROEPSWEEKEND
Scouts Parsival wordt 40 en dat mochten we niet
onopgemerkt voorbij laten gaan. Met heel de
groep, van leden tot oud-scouts tot kindjes van de
oud-scouts, trokken we erop uit naar de kluis voor
onze verjaardag in stijl te vieren. De vele
vergaderingen en discussies wierpen hun
vruchten af want we hebben een weekend
neergezet waar we nog lang over zullen spreken.
De start van dit onvergetelijk weekend was al donderdag vier april. Het
materiaal moest ingeladen worden want geen weekend zonder
materiaal. Alles gepakt en gezakt? Dan is het tijd voor met enkele leiding
en oud-scouts om al naar de Kluis te trekken en een gezellig avondje
kampvuur door te brengen.
Het echte werk startte natuurlijk op vrijdag. Die avond zou het grootste
deel van de leden aankomen en die willen het liefst van al droog slapen
en eten. De slaaptenten (ja, op het groepsweekend sliep iedereen in
tenten) moesten opgezet worden, net zoals de eettent en de keukentent.
De givers en VT’s die vrijdag ochtend al toekwamen, staken maar al te
graag een handje toe en in een mum van tijd waren de velden van de
kluis omgetoverd tot een heus Parsival-kampterrein. Rond een uur of
zeven kwamen onze rakkers aan, nog vol energie, en was er nog tijd
genoeg voor een spel per tak.
Na een zeer koude
nacht stond er ons een
even koude zaterdag te
wachten. De mutsen,
handschoenen, sjaals
en dikke jassen werden
aangetrokken en niet
meer
uitgedaan.
Vandaag kwamen ook
de kapoenen aan, zij
waren ’s ochtends
vroeg
de
trein
36

opgesprongen en richting kluis vertrokken. Als alle buiken goed vol
gegeten waren konden we per tak een leuk voormiddagspel spelen.
Goed lopen, lekker actief doen en de koude was bijna niet meer te
voelen. Al die intensieve spelletjes zorgden voor grote honger dus
konden we ’s middag genieten van lekkere warme soep! Weer moest
iedereen goed eten en krachten opdoen want op groepsweekend doen
we natuurlijk ook een groepsspel! Iedereen deed mee, de leden werden
in groepjes verdeeld en de oud-scouts was een groepje. Met een plan
van de kluis moesten ze van post naar post wandelen en daar een
opdracht uitvoeren. Opdracht volbracht? Dan kreeg je punten naar
gelang hoe goed de opdracht werd uitgevoerd. De punten stonden op je
scouts rapport, want iedereen wil toch een goede scouts zijn. De
opdrachten bestonden uit vuur maken, morse codes ontcijferen, piramide
bouwen, knopen leggen en nog vele andere skills die je moet kunnen.
Natuurlijk is het mogelijk om minpunten te krijgen op een rapport. Er liep
ook chiro rond in de kluis en werd je daardoor getikt, dan kon je wel
rekenen op een slecht punt.
Na

een
hele
namiddag
rondgehold
te
hebben, smaakte de
spaghetti eens zo
goed en werd er
eens
zoveel
gegeten.
Ondertussen waren
de givers druk in de
weer
met
het
aansteken van het
groot
kampvuur.
Want geen Parsival
groepsweekend zonder een groot kamvuur. De sfeer was top! Het vuur
zorgde voor een aangename warmte tijdens het koude weekend. Er
werd veel gezongen en het luidkeels gezang werd muziekaal
ondersteund door enkele oud-scouts. Terwijl konden we ook nog eens
smullen van de overheerlijke pap die ze voorzien hadden, kort
samengevat: een top avond! Aan alle mooie liedjes komt natuurlijk een
eind en na zo een vermoeiende maar leuke dag werd het tijd om in de
slaapzakken te kruipen.
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Het weekend was natuurlijk nog niet om, zondag was nog goed vol
gepland. De nacht was weer koud maar we stonden op met een streepje
zon. Dat streepje zon
werd alsmaar groter en
we konden voor onze
laatste
dag
nog
genieten van een zeer
warme, zonnige dag.
De voormiddag zouden
we weer doorbrengen
met iedereen. Tijd voor
massapleinspelen!
Jong en oud croste
over het plein om niet
opgetild te worden door
de dikke Bertha’s, bukken om niet geraakt te worden tijdens PANG,
spurten om als eerste de das te vangen bij vlaggenstok, en zo ging het
maar door. Dit samen met het zonnetje op onze snoet zorgde voor een
mooie afsluiter. Alles moest ook nog afgebroken worden, de tenten terug
opplooien en in de zakken steken, de terreinen eens puzzelen en zo
lieten we de kluis properder achter dan dat het ooit geweest is.
Tijdens de eindformatie hadden we nog iets moois in petto. Parsival
wordt maar 1 keer 40 en dan moet ja toch iets tastbaars hebben dat je
daar steeds aan doet denken. Daarom hadden we voor iedereen een
mooie blauwe of rode brooddoos voorzien met het logo van 40 jaar
Parsival erop. Hiermee kan je trots gaan pronken op school of op het
werk!
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LEIDERSWEEKEND

Vrijdag 22 tot zondag 24 maart 2013, voor de leden van scoutsgroep
Parsival stond er dit weekend niets op het programma. De leiding
daarentegen, keek vol spanning uit naar dit weekendje! De meesten
onder hen stonden, nietsvermoedend waar naar het avontuur hen
zou brengen, op vrijdagavond 19u aan het station in Mechelen...
“Is iedereen er?”, “Wie moet er nog komen?”, “Wie gaat er eigenlijk niet
mee?”,”Op welk perron moeten we zijn?”...
De organisatie kreeg een hele hoop vragen over hen heen. Toen we met
de volle 18 aanwezig waren (jammer genoeg hadden 7 leiding onder ons
andere verplichtingen/avonturen) kregen we de treinplanning in ons
handen. De organisatie verliet ons om met de wagen te vertrekken, maar
met de veelzeggend woorden: “Als er iets is, belt ge maar he!”.
Ze waren nog maar net weg en Arasari haalde haar gsm al boven, ze
moest een boodschap doen... Wat nu organisatie?? Gelukkig bestaat er
een wc op een trein. 
Met de treinplanning in de handen van Agame &
Bever begonnen we eraan. Tussenstop in Leuven,
voorbij Welkenraedt, voorbij Luik, tussenstop in
Eupen (Oeps, we moesten in Luik overstappen…)
terug de trein op in Eupen, Mustang haar verjaardag
vieren in de trein om 00u00, afstappen in Luik en dan
de trein met eindhalte Trois Points.
Aangekomen in de Walen zagen we organisatie terug,
nog een kilometer of 5 wandelen en we waren er! Tentje opzetten,.... en
slapen gaan.
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Zaterdagmorgen werden we wakker met een verdacht grijze lucht. Dit
voorspelde geen zon vandaag, jammer want dit hadden we nodig
volgens de organisatie!
We bekeken eens goed de remorque en jawel wat lag daar in? Onze
rubberen boot en enkele peddels! Na gezamenlijk overleg, hebben we
besloten dit plan dan maar te laten varen ;-)
Plan B werd wandelen tot in Malmédy en daar een zwemmeke doen in
het plaatselijke zwembad (gelukkig hadden we ons zwemgerief bij, voor
als het mooi weer was en we vanuit de boot in de rivier konden
zwemmen).
De wandeling verliep vlot, met
ondertussen
enkele
verse
centimeters sneeuw. Toen we op
de middag aankwamen in
Malmédy, bleek dat we moesten
overgaan op plan C... Het
plaatselijke
zwembad
in
Malmédy, was namelijk een
buitenzwembad... Gelukkig zijn
we met niet veel content en zijn
we dan maar een pizza'ke gaan
eten om op te warmen.
In de namiddag hebben we een stadsspel gespeeld, met de nodige
foto's.
Tegen de avond aan vertrokken we naar onze 2de slaapplaats. Nen
hangaar van een boer in Hédomont. Uiteraard was de hangaar niet
verwarmd, maar we zaten wel al windvrij! Er werd een heerlijke spaghetti
klaargemaakt, met ondertussen de nodige aperitief. Indien je details wilt
weten over het verder verloop van deze avond, moet je maar eens
polsen bij een van de aanwezige leiding.
De nacht zelf, verliep niet voor iedereen even goed/warm. Er waren 3
slimme leiding (namen mogen vermeld worden: Arasari, St Bernard &
Kauw), die hun tentje hadden opgezet in den hangaar. Om het nog wat
extra warmer te hebben. Enkele iets minder slimmere leiding die hun
40

slaapzak hadden uitgerold in de laadbak van een tractor in den hangaar
(ook wat warmer) en dan een rijtje dommere leiding, die gewoon hun
slaapzak hadden geplaceerd voor de poort van de hangaar (lees: véél
wind, sneeuw die binnenvalt,...).
Zo kwam het dan ook dat enkele zondagmorgen niet goed meer
opgewarmd geraakten.
Hiervoor had onze organisatie gelukkig iets voorzien! De
zondagvoormiddag activiteit was een partijtje bowling in
Malmédy!
Er werden 3 teams gemaakt en de ene gooiden al wat
meer kegels omver dan de andere. Sommige van ons
hadden hun outfit ondertussen op sport-modus gezet. Om
het weekend af te sluiten gingen we liften naar het station
van Trois Ponts. (Om te wandelen hadden we geen tijd
meer). Vergeet niet dat het ondertussen nog steeds
centimeters aan het sneeuwen was!! Maar niet alle
Waalse chauffeurs hadden medelijden met scouts in een
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korte broek, die helemaal ondersneeuwt waren.. Maar goed, uiteindelijk
zijn wel allemaal op tijd in het station geraakt (de ene al wat meer
gewandeld/gelift dan de andere) en waren we op de terugweg naar
Mechelen.
Ik weet niet hoe jullie je het weekend van 22-24 maart herinneren, maar
wij herdenken dit als een héél koud weekend, met véél sneeuw, maar
vooral héél véél plezier en goede vrienden!
Nogmaals een dikke merci aan onze organisatie: PELIKAAN EN
STEENBOK! Ook al verliep niet alles zoals gepland, het weekend was
meer dan geslaagd!!
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OUDERDAG

De ouderdag,
het was een zalig weertje en een geslaagde fietstocht. Er waren veel
postjes en voor sommigen tussenpostjes. We hebben genoten van
de appel met suiker, de koeken, het ijsje/de ijsjes, we hebben véél
kilometers afgelegd en zéér veel kleine doorzetters gezien die flink
gefietst hebben!
Er waren heerlijke balletjes en pensen om van te smullen en er hing
een gezellige sfeer in en rond de hangaar!

Bedankt aan alle ouders, … die hebben deelgenomen.
Hopelijk vonden jullie het ook zo fijn!
Enkele sfeerfoto’s van de ouderdag.
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Heeft u ook nog foto’s die u graag aan iedereen wil laten zien?
Stuur ze door naar pk@parsival.be en we zetten ze op onze
website!
45

VERLOREN RUBRIEKJES
OP ONZE WEBSITE
“Een stevige link: dichtbij.”
Via de menubalk “Extra” en
dan “Een stevige link” vind je
de sites van andere
scoutsgroepen in onze buurt.
Zo kan je ook de website eens
bezoeken van je vriendje in je
klas die bv. in Scouts Heilig
Kruis zit.
Als je verder naar beneden gaat, zie je een link naar de website van
onze gouw “Gouw Opsinjoor”. Of naar de Hopper winkel, waar we onze
uniformen halen.

Op dit kaartje kan je zien waar al de scoutsgroepen in Mechelen gelegen
zijn. We kunnen vaststellen dat we alvast goed vertegenwoordigd zijn!
Tot District Dijle behoren 10 scoutsgroepen, waarvan wij de 3e zijn. In
Sint-Katelijne-Waver zijn er nog 4 andere scoutsgroepen. Maar “scoutsgezien” behoort Parsival tot Mechelen.
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“Oude leidingsploeg Parsival”
Via het scherm geschiedenis kan je veel herinneringen ophalen. Onder
andere de hele geschiedenis van scouts-oprichter Baden Powel. Maar
ook de geschiedenis van onze eigen groep vind je hier terug.
Zo gaan we terug in de
leidingsploegen vanaf het jaar
2000-2001. Een jaar dat de
leidingsploeg van nu, toen nog
allemaal zelf lid was. En de
leiding van toen, is nu oudscouts.
Zo is het ook handig om te zien wat de totem is, van je welpenleiding van
toen. Zo kan het dat je je enkel nog de naam “Kaa” of “Akela” herinnert
maar er geen totem meer aan kan koppelen. Bij deze is dit ook alweer
opgelost.
Als er iemand nog verder wilt terug gaan in de tijd, geen probleem! Maar
dit kan enkel als je de voltallige ploeg van toen nog kent!
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TECHNIEKEN
Hoe vaak maakte u het al mee? Alweer een mooie dag, verdwaald in het bos en
niemand die je komt redden. Ik hoop dat uw antwoord hierop een getal lager dan 3
bevat. Het bos is een wondermooie gift van de natuur, sinds mensheugenis helpt het
ons al te overleven. Maar wat als een leuke wandeling in het bos verandert in een
nachtmerrie? Je gaat op tocht en raakt verdwaald…
Het avontuur begint en of je het wil of niet je moet je er doorheen weten te slaan. In
het bos staan vele planten die je kan eten maar welke normale mens weet welke te
eten zijn en welke niet? Naar de vogels kijken is een slecht plan gezien sommige
vogels immuun zijn voor gif in bepaalde bessen. Een beter idee is een vogel vangen
en oppeuzelen. Leve het vlees in zo’n situatie! Maar dieren zijn schrander en
mensenschuw.
Hoe verschalk je nu de wilde beesten van het grote beestenbos? Wel hier zijn enkele
vallen waarmee het wel eens zou kunnen lukken.
1. De alom bekende doos met stok en koord val.
Voordeel: Makkelijk te maken
Nadeel: Wie heeft er nu een doos mee als hij een
wandeltocht gaat maken?!
Doelgroep: Muizen en knaagdieren
2. De strop met veer
Voordeel: zeer effectieve val waar je niet de
hele tijd moet bij blijven.
Nadeel: kruipt tijd in en vereist een bepaalde
mate van technisch inzicht.
Doelgroep: grotere knaagdieren
3. De flessenval.
Een beschut gat dat smal begint en breed eindigt.
Voordeel: je kan meerdere diertje tegelijk vangen. Je moet niet bij de val blijven staan
Nadeel: De ondergrond kan te hard zijn. Je mag
niet vies zijn van vuile handen en vangt
hoofdzakelijk kleine knaagdieren (ratten, muizen)
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SPELLETJES
Zoek alle woorden in de woordzoeker!
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GEZOCHT / GEVONDEN

Oproep!
Oproep!
Oproep!
Lees even dit!
Wij sparen de rode hoekjes van de JOYVALLE melk,
om zo méér melk te hebben op kamp!
Heeft u deze melk en wil u mee sparen?
SUPER!
Bezorg de hoekjes ten laatste 25 mei aan de leiding.
BEDANKT!

40 jaar Parsival en minstens evenveel kleren die
overblijven na een geweldig weekend…

KOM EENS KIJKEN
TUSSEN DE VERLOREN
VOORWEPEN VAN HET
WEEKEND !!

Heeft u foto’s getrokken op het
groepsweekend of op de ouderdag?
U mag deze foto’s altijd mailen naar
pk@parsival.be, dan zetten wij deze
foto’s samen en kan iedereen ze
later op de website bekijken!

Bedankt!

