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VOORWOORD
De laatste vergaderingen worden ingezet, het scoutsjaar is zo goed als ten
einde. Dat betekent ook dat wij aan de laatste PK zijn toegekomen. Maar
niet gevreesd, het is er weer eentje vol met leuke verslagen! En natuurlijk
ook de programma's voor volgende weken. Nog enkele weken spelen met
de vriendjes in het zonnetje, goed ravotten, lekker vuil worden en dan
uitgeteld in de zetel in slaap vallen.
In het Parsivalkrantje hebben we jullie een heel jaar op de hoogte
gehouden over de scouts. Hoe het ondertussen met het lokaal gesteld is,
de leiding achter de schermen, verslagen van activiteiten, de oude dozen
aan het woord,... Maar voor we te melancholisch worden gaan we het
positieve van de laatste PK aanhalen. De laatste PK betekent dat het einde
van het scoutsjaar in zicht is, maar betekent ook dat het kamp eraan komt!!
Binnenkort krijgen jullie het kampboekje mee naar huis waarin alle
informatie staat om er een bangelijk kamp van te maken!
Maar voor nu: Geniet van de laatste PK! En tot volgend scoutsjaar met
kersverse PK'tjes.
Een stevige linker
Het PK-team
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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,
nog voor we op kamp vertrekken.
Voor de duidelijkheid even een woordje uitleg over wat je in de
kalender allemaal terug kan vinden:
WVG DONDERDAG:

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

WVG DINSDAG

Iedereen vanaf leiding: wordt verwacht in werkoutfit
aan het lokaal 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.

CAMION UITLADEN:

Vanaf jojo’s: Je wordt verwacht aan het lokaal
om 9.00u tot einde.

*

Activiteit enkel voor de leiding
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Datum
Dinsdag 17 juni
Donderdag 19 juni
Dinsdag 24 juni
Donderdag 26 juni
Dinsdag 1 juli
Donderdag 3 juli
Dinsdag 8 juli
Donderdag 10 juli
Dinsdag 15 juli
Donderdag 17 juli
Dinsdag 22 juli
Donderdag 24 juli
Vrijdag 1 augustus
Vrijdag 1 augustus
Za en zo 2-3 augustus
Maandag 4 augustus
Zondag 10 augustus
Donderdag 14 augustus
Vrij en za 15-16 aug
Zondag 17 augustus

Onderwerp
WVG * + inschrijving
WVG + inschrijving
WVG * + inschrijving
WVG + inschrijving
WVG * + inschrijving
WVG
WVG *
WVG
WVG *
WVG
WVG *
WVG
Camion inladen
Vertrek voorploeg *
Voorploeg *
Kamp 
Bezoekdag
Einde kamp al 
Naploeg *
Camion uitladen
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Uur
19-21u
19-21u
19-21u
19-21u
19-21u
19-21u
19-21u
19-21u
19-21u
19-21u
19-21u
19-21u
09-…u

09-…u

Verjaardagen
ZOË
VICTOR-JAN
HENDRIK
JEF
MATS
LUNA
LAURA
SVEN
TIMUR
KRISTOF
SILKE
SENNE
ROBBE
DAAN
JONI
NELE
JURGEN
QUINTEN
SIEBE
SYBREN
SENNE
NIELS
JOREN
SILKE
FENNA
LIES
RUBEN
KOBE
LARS
STIJN
JENS
PIA
TIM
JENS

DE WINNE
VAN DEN BRANDE
DE MULDER
CEULEMANS
MORIS
SLAETS
BRYS
BELLEKENS
BELLEKENS
CEULEMANS
PEETERS
MORIS
SCHEERS
VAN AUTGAERDEN
DE MULDER
VAN DE VLIET
CLEIRBAUT
DUYCK
STEVENS
WILLEMOT
VAN DESSEL
WILLEMOT
VAN ASCH
HUYSMANS
DERIDDER
ANDRIES
DE HAES
CLEMENT
VERVENNE
DEVALCK
STROOBANTS
STOELEN
SOMERS
VAN DEN EYNDE

GIVER
GIVER
JOJO
JOJO
WOLVEN
GIVER
KAPOENEN
LEIDING
LEIDING
LEIDING
JOJO
KAPOENEN
JOJO
KAPOENEN
GIVER
GIVER
LEIDING
WOLVEN
WOLVEN
LEIDING
WELPEN
LEIDING
WELPEN
LEIDING
KAPOENEN
WELPEN
KAPOENEN
WELPEN
KAPOENEN
LEIDING
WELPEN
KABOUTERS
WELPEN
LEIDING
7

17
19
21
22
24
25
29
29
29
31
2
2
6
6
10
10
11
12
14
16
18
20
20
22
23
24
24
24
28
29
2
6
8
9

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7

1997
1998
2001
2000
2003
1997
2006
1992
1992
1989
2000
2006
2000
2007
1999
1998
1992
2002
2002
1994
2004
1992
2005
1995
2006
2005
2006
2005
2007
1991
2004
2005
2004
1992

.

VIKTOR
CARO
SIMON
PIETER
WOUT
LANDER
JARNE
ELINE
SOFIE
NIKA
BART
VIC
ROBBE
PHELINE
JOREN
WARRE
MARTEN
YANA
BO
LOTTE
LANDER
JOLIEN
JASPER
KATO
MYRTHE
JOPPE
LUCAS

GEERTS
FRANS
DHUYVETTER
HUYSMANS
VAN DE VLIET
MERCKX
STEEMANS
HEREMANS
DE MULDER
BARTSOEN
UYTTERHOEVEN
WINDERIX
VAN ROYEN
HEUS
BEYL
DE LEEBEECK
VAN DER SANDE
VAN CAEYZEELE
VRANCKX
VAN LEEMPUTTE
VAN ASCH
BONTE
SYMUS
VAN ROYEN
DUYCK
VLEUGELS
ADRIAENSEN

WOLVEN
WELPEN
GIVER
GIVER
WELPEN
WOLVEN
JOJO
GIVER
GIVER
KAPOENEN
JOJO
WELPEN
WOLVEN
JOJO
WELPEN
KAPOENEN
WELPEN
JOJO
KAPOENEN
WELPEN
WOLVEN
KAPOENEN
JOJO
KAPOENEN
WELPEN
KAPOENEN
WOLVEN
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19
19
19
19
21
23
27
30
31
31
5
7
8
9
9
14
16
17
17
19
23
23
30
1
2
2
3

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9

2003
2005
1999
1999
2004
2002
2000
1999
1997
2007
2000
2005
2002
2000
2004
2007
2005
2000
2007
2005
2002
2006
2000
2007
2005
2006
2003
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Het einde van het scoutsjaar is inzicht, maar wij blijven er volledig voor
gaan ! De kapoenenleiding is volledig klaar voor de laatste maanden.
Wij staan ook al te springen om op kamp te gaan! Hopelijk jullie ook !
Moest je een van de komende vergaderingen niet kunnen komen, laat
dan zeker iets weten op kapoenenleiding@parsival.be, dan hebben wij
steeds een idee hoeveel kapoenen we mogen verwachten.
Ook de examens van de leiding komen inzicht, wat maakt dat we naar
juni toe terug de avondvergaderingen in duiken, dit om het studeren
van de leiding op zondag mogelijk te maken. Laat zeker ook weten als
je zo’n avond niet kan komen.
Het kamp komt ook stilletjes aan dichterbij, het kampboekje komt
binnenkort ook uit. Vergeet jullie zeker niet in te komen inschrijven op
1 van de inschrijfavonden die jullie binnenkort te weten komen.
En dan nu…
Zondag 25 mei – GEEN SCOUTS
Vandaag vieren heel wat kapoenen feest vandaag, ze doen hun eerste
communie, ook de leiding wordt verwacht op enkele communiefeesten.
Schuif die voeten maar lekker onder de tafel en geniet van een heerlijk
avondmaal.
Vrijdag 30 mei – Rararara, wie heeft het gedaan?
Willen jullie mee uitzoeken wie het heeft gedaan? Wie? Wat? Waar?
Wanneer? Daar willen we graag een antwoord op. Was het de politie
of de buurman? Heeft hij iets opgegeten of verstopt? Wie zal het
zeggen? Hopelijk weten jullie het?!
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Plaats :: Lokaal
Uur:: 18u30 tot 20u30
Vrijdag 6 juni – Cinema op kapoenenformaat !
Voeten omhoog, popcorn in de hand, welkom in de kapoenencinema !
Plaats :: Lokaal
Uur:: 18u30 tot 20u30
Vrijdag 13 juni – Spelen, spelen, spelen
+ info-avond ouders kamp !
Vandaag maken we er een kortere avond van. Jullie mogen vandaag
de mama en de papa, de broer en de zus meenemen. We spelen met
iedereen een groot spel, kapoenen en broers en zussen. De ouders
gaan we apart zetten. Terwijl dat de ouders aan het luisteren zijn,
spelen we er met jullie op los.
Tijdens een klein uurtje, willen we jullie graag toelichten wat kapoen
zijn op kamp is. Op deze avond mag je al je vragen stellen, kom je te
weten hoe een kapoenendag er uit ziet, wat wij allemaal doen, hoe het
allemaal in zijn werking gaat.
Plaats :: Lokaal
Uur:: 18u30 tot 19u30
Vrijdag 20 juni – Kampvuur woooooowh!
We maken er een gezellig avondje van! We gaan de kampliedjes al
eens proberen in te oefenen voor het kamp ! Wij zorgen voor de sfeer,
jullie voor de zangtalenten?
Plaats :: Lokaal
Uur:: 18u30 tot 20u30
Zondag 29 juni – Jjoooeeeppiiee : zon, zee, strand.
Vandaag trekken we er met de hele groep op uit naar de nekker.
Hiervoor hebben jullie een brief gekregen via de post. We spreken om
11u af en jullie mogen ons terug komen ophalen om 16u.
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Herinneringen aan een fijn kapoenenweekend
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Programma
25/05

Pak maar wat je pakken kan

14u tot 17u @ lokaal

1/06

We gaan ravotten in de … Ravotter!

Van 14u20 tot 16u40 aan de inkom van de Ravotter
(Mechelsesteenweg 380/1, 2500 Lier)

6/06

in Lier

Met de jeep door het oerwoud!

19u tot 21u @ lokaal

13/06

Het creatieve in je boven halen

19u tot 21u @ lokaal
22/06

Dagelijkse kost op z’n Parsivaliaans

11u
tot
15
@
militairdomein
Ook
beter
bekent
als
woudloperskeuken.
Meebrengen: iets lekkers om in de pan te gooien (voor meer tips: zie
site)
29/06

Groepsdag

Dit is al de laatste vergadering van het jaar. 
11:30-16:00

@ de Nekker
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meebrengen: lunchpakket (bokes, drinken, koek), zwemgerief (
badpak/ bikini/zwemshort, handdoek) ze mogen dit ook al aanhebben,
5 euro, zonnecrème en petje.

Vragen?
1
welpenleiding@parsival.be!

adres:

Gelieve ons steeds te verwittigen
op dit emailadres of via:
Akela: 0476/48.88.57
Ka: 0477/80.35.71
Baloe: 0475/43.70.66
Bagheera: 0496/34.26.43
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Verslag activiteit welpen 6 april 2014.
Op zondag 6 april hebben
lokaal aan de Berkelei.

de welpen Pokèmonstratego gespeeld in het

Dat is stratego met Pokémon kaarten in plaats van
gewone kaarten. Het was heel spanend zwart
tegen groen en groen is gewonnen. Team groen
had een strategie: van voor was nummer 8
gevolgd door twee maal nummer 9 en dan 2
bommen. Dan nummer 3 en dan twee maal
nummer 10 en nummer 1. Maar groen had kei
veel bewakers. De vlag was verstopt; de wolven
die terug kwamen van weekend hadden vrij spel en bij één van hen was de
vlag verstopt . Voor team groen was het moeilijk om de vlag te vinden. Het is
hen toch gelukt om de vlag te vinden. Team zwart heeft de vlag niet
gevonden en we weten niet waar ze verstopt was.
Verslag:Lies Andries

Tekening: Marten Van der Sande
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Beste Wolvers,
Tijdens het maken van het programma is alles door elkaar gevallen. Kunnen jullie de
juiste bolletjes met elkaar verbinden? Veel succes, vindt je het niet,

KIJK DAN

ZEKER OP DE SITE!!

18/05 SPEEL WIE JE MOET ZIJN o o 19 – 21 u @ lokaal o

o chique kleren

23/05 talenten tonen o

o 14 – 17 u @ lokaal o

o karton + fiets

31/05 Casino o

o 19 – 21 u @ lokaal o

o performance kledij

07/06 Lichtgevend o

o 19 – 21 u @ lokaal o

o Harry Potter kleren

14/06 Pimp My Bike o o 11.30 – 16.00 u @ de nekker o

o hawaiaanse kledij

22/06 POOLPARTY o

o 14 – 17 u @ lokaal o

o kaarsen

29/06 NEKKERDAG o

o 19 – 21 u @ lokaal o

o zwemgerief

Een stevige linker!
De wolvenleiding
Mustang

0499/24 96 01

Bever

0472/36 78 35

Vink

0474/53 34 29
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De wolven als superhelden
We gaan een namiddagje superheld zijn. Iedereen heeft zijn
verkleedkledij en zijn superkrachten uit de kast gehaald en was klaar
om de wereld te redden.
Elkaar uitdagen en tonen wie de beste superhelden waren, was de
bedoeling van vandaag. Evenwicht, vliegkunsten, laserogen,
supersonische
fluitklanken,
kracht,… alles kwam aan bod.
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23

@

Voor de maand
juni

25

Houdt de site in
het oog!

Veel succes met de
examens
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Terug:
16.00u
Nekker

Start:
11.30u
@Nekker

de
Naar
Nekker met
de hoop!

Zondag
mei

14u tot 17u

Pakt uwe vlo
mee!

29 juni

Programma mei-juni

Verslagen
Verslag 2de weekend @ Wijgmaal
We hadden om ….. uur aan het station afgesproken en zijn dan samen
met de givers vertrokken. In Wijgmaal zijn we afgestapt en we kregen
een kaart en een wegbeschrijving om naar het lokaal te gaan waar we
gingen overnachten. Toen we daar aankwamen hebben we ons
geïnstalleerd. We hebben dan ’s avonds nog een spel gespeeld met
ballonnen die we verstopt hadden. Opeens kwam de leiding ons halen
en zeiden dat penseelaap en nog een paar jojo’s hondsdolheid
hadden. Toen we ’s avonds moesten gaan slapen hadden we nog te
veel te vertellen tegen elkaar en dan moesten we gaan lopen. De
volgende dag moesten we leren voor onze rangen en den Bart voor
zijn das. In de namiddag hebben we nog wat spelletjes gespeeld en
nog een beetje geleerd. ’s Avonds hebben we dan allemaal een
sjorring of een driepikkel moeten maken en wat we moesten leren
opzeggen. Dan zijn we gaan slapen. Zondag hebben we alles terug
ingepakt en nog wat spelletjes gespeeld en dan zijn we terug naar het
station gestapt en hebben we croque’jes gegeten. En toen kwamen we
terug aan in Mechelen. Door : Nathan Berx en Hannah Van Leemputte
Verslag 3de weekend @ Zedelgem
11/4/2014
We spreken af aan het groot station van Mechelen. De fietsen worden op de
remork geplaatst en zoals verwacht duurde het nog een eeuwigheid voordat we
met de trein vertrokken richting Merkenveld. We hebben 1 keer moeten
overstappen op een paar minuten. Na ongeveer 2 uur op de trein zitten hebben
we een paar minuten moeten stappen naar Merkenveld. We hebben de tenten
opgezet en onze spullen uitgepakt. Natuurlijk hebben we nog lekker pudding
gekregen van Sifaka en Dolfijn. Dan zijn we lekker gaan slapen.
12/4/2014
We zijn opgestaan en hebben ontbeten. De meisjes moesten de afwas doen van
de pudding en het ontbijt. Esther en ik moesten de pot uitkuisen van de pudding
ma Dolfijn heeft wat geholpen;). Na de afwas hebben we ons klaargemaakt om
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naar de zee te vertrekken! Het was ongeveer 25 km! Aan de zee hebben we eerst
gegeten en zijn daarna naar het strand gegaan en met de reuze vlieger van
Bereket (gaan spelen). Er waren een paar zotte mensen die in de ijskoude zee
gingen zoals Pheline en Sofie! Na uren in het zand (spelen) zijn we naar Sunparks
gereden met onze fiets. Want het weer was niet echt schitterend. Daar hebben
we een paar uur gezeten en zijn daarna op het gemak terug vertrokken naar
Merkenveld. Daar stond ons heerlijk eten op ons te wachten. (Merci Sifaka en
Dolfijn). Na het eten hebben we een spel gespeeld dat je 1 opdracht 2 minuten
moet uitvoeren. Na het spel moesten de jongens de afwas doen en dat was geen
goed idee. De andere hebben dan rond het vuur gezeten. Als de jongens dan
eindelijk klaar waren zijn we gaan slapen.
13/4/2014
We zijn opgestaan en hebben onze spullen ingepakt. Na het opruimen hebben we
nog spelletjes gespeeld waar ge moest proberen weg te geraken van de persoon
boven u en de Robbe lag op mij en ik geraakte er maar niet vanaf. Andersom ook
niet. Na de spelletjes zijn we terug naar het station gestapt en daar croque
monsieurs gegeten. Daarna zijn we terug de trein opgestapt richting Mechelen.
Daar stonden onze ouders ons op te wachten.
Marthe xx
P.s de pot die ik mee kreeg van op weekend zal ik meebrengen naar de
vergadering wanneer ik kan.
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Weekend 3: verslag

Ons weekend begon op vrijdag 11 mei aan de parking van de IHAM in
Mechelen. Dat was blijkbaar al een hele opgave want iedereen stond
ergens anders. Gibbon stond zelfs in Brussel-Noord aan het station te
wachten! Maar dus, onze fietsjes werden op de remorque geladen en
welderen vertrokken te voet naar het GSM. Toen we aankwamen in
het station van Mechelen was iedereen al bek af en besloten we om
nog eerst ene te gaan drinken.
Toen we eindelijk in Brussel-Noord aankwamen, vonden we Gibbon
daar, maar Gibbon had nog zijn gewone kleren aan. Gibbon moest
zich dus omkleden op de volgende trein.
Toen we eindelijk van de trein stapten in een boerengat in het midden
van Wallonië, gingen we op zoek naar de eerste de beste gammin’kes
die ons nog de weg wezen.
Natuurlijk vonden we zo niemand dus haalden Kongoni maar zelf zijn
kaart boven en liet iedereen goed wat wandelen. Nadat we stevig
gewandeld hadden strompelde welderen verder naar een afgelegen
bos. Natuurlijk moesten we onderweg ettelijke malen stoppen, omdat
er volk moest rusten. Op de slaapplaats viel de helft spontaan in slaap
op hun rugzak en de rest at nog wat rauwe hamburgers bij een zalig
warm kampvuur.
De volgende ochtend waren onze fietsen daar al. Blijkbaar was
Pelikaan de vorige avond al aangekomen, maar aangezien iedereen
zo moe als iets was, kon niemand zich dat nog herinneren. Die
voormiddag fietsen we, naar de Pont Saint-Nicolas. Dat was een
fietstocht over heuvels en bergen van honderden meters hoog en de
tocht was zeker enkele honderden kilometers lang. Onderweg
passeerden welderen nog Hét Punt (dat iedereen dat door Wallonië
fiets zeker al gezien heeft). Vele sneuvelde onderweg. Slechts een
handvol givers kwamen aan op de brug, waar we aten en met de kajak
verder gingen. Maar het was wild water, we wisten op voorhand dat
vele het niet zouden halen. Maar toch vertrokken wij. Op de plaats
waar we uit het water moesten, vonden we pelikaan en anhinga. Me
moesten enkele uren wachten tot de laatste van ons aankwamen. Hun
28

kajak was in 2 gebroken nadat ze van de waterval van 10meter hoog
waren gevallen.
Toen we terug vertrokken kregen we de opdracht van Pelikaan om nog
spek en eieren te gaan stelen bij de mensen.
Onderweg braken wij in bij enkele huizen en vonder daar spek en
eieren met hopen. Maar Wallonië zou Wallonië niet zijn mochten we
geen paar rare dingen tegenkomen. Bevoorbeeld: we vonden echte
eieren in alle kleuren van de regenboog in iemand zijn kast(?!) en ook
begon iemand met zijn jachtgeweer op ons te schieten toen we zijn
koelkast aan het plunderen waren, die onverantwoorde Walen toch!
Nadat we voldoende eten van alle huizen in de geburen hadden
gestolen, fietsen we verder naar de kampplaats.
Toen we daar aankwamen vonden we natuurlijk onze zalige toffe
leiding, die het bos in brand waren aan het steken. In allerijl stuurde we
onze postduif naar de plaatselijke pompiers en kwamen zij het bos
blussen. We waren toen echt woest op onze leiding, we hebben ze
direct naar hun bed gestuurd. Ze sliepen direct als roosjes!
Wij zaten gezellig rond het kampvuur, terwijl we vers gemaakte pitta
aten!
Toen besloten wij, de givers, als verantwoordelijke mensen, op tijd in
ons bed te kruipen.
Toen we wakker werden, had de leiding een rijkelijk ontbijt voor ons
gemaakt als excuses voor gisteren avond. We vergaven het hun want
al bij al blijft onze leiding awesome.
Toen vertrokken wij naar het station van Virton. Het was een
aangename leuke wandeling, zoals het eigenlijk hoort op een giverweekend. Pelikaan was toen al met Anhinga vertrokken naar huis
(vreemd genoeg zijn zij sindsdien nooit meer op de scouts gezien
geweest).
Eens aangekomen in Virton had de overige leiding pas door, dat ons
middagmaal in vlammen was opgegaan in de bosbrand. Dus sloeg
Marmotje maar een ruit in van een huis of twee en stal al het brood en
het beleg. We aten die middag feestelijk en we namen de trein terug.
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Dat was het dus geweest als onze leiding de juiste trein had gepakt.
Maar nee! Onze leiding had de trein naar Oostende genomen. Na
enkele keren het gelijknamig liedje gezongen te hebben. Verwisselde
we van trein en kwamen we tot slot toch nog aan in Antwerpen.
We zaten toen nog misschien wel in de verkeerde stad, maar we
waren toch al in de juiste provincie. Vandaar zijn we dan zelf naar huis
moeten gaan.
Het was zeker en vast een weekend om nooit te vergeten! Goed
gedaan zo giverleiding, elk weekend zou zoals dit weekend moeten
zijn!

Een slappe linker, Mottige Dhole.
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TECHNIEKEN
Zelf dasringen maken!
Het weekend van 4, 5 en 6 april gingen de wolven op weekend. Zoals
altijd deden zij zeer leuke dingen. Zo maakten ze zaterdagavond zelf
dasringen. De wolven die het alweer vergeten zijn, en al de rest: Hier
geven we jullie de stappen op papier. Check ook zeker de scouts en
gidsen Vlaanderen site (link hieronder) eens, daar staat nog een
filmpje bij ter verduidelijking. Veel plezier!
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/technieken-databank/dasring

Wat heb je nodig:
ongeveer 110 cm touw
bijgevoegde tekeningen




Volg de tekening exact. Let
op ieder detail. De plaats waar het
touw kruist in situatie 1 is het
midden van het touw. Bij tekening 3
en 5 moet je aandacht hebben voor
het verloop van het touw. Zodra je
aan situatie 6 komt, is je
basispatroon klaar. Zorg dat je een
binnendiameter hebt van ongeveer
4,5 cm. Indien jouw resultaat groter
is, trek je alles nog eens goed aan
of maak je de dasring opnieuw
maar dan rond 2 vingers i.p.v. 3.

Als je basispatroon klaar is, heb je twee losse uiteinden. Volg daarna
met één uiteinde het andere uiteinde in tegenovergestelde richting. Als
je touw op is, doe je met het andere uiteinde net hetzelfde (maar dan
in de andere richting). Tot je overal minstens 2 keer gepasseerd bent.
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OUDERDAG
De ouders op de scouts
Zondag 27 april was het weer van dat: Ouderdag bij Parsival. Alle
ouders
mochten vandaag eens proeven van verschillende
scoutsactiviteiten. Stapschoenen en speelkleren
aan, en klaar voor een fikse wandeling met
leuke opdrachten.
De start was aan het scoutslokaal. Via foto's
werd je geleid naar de eerste opdracht in het
militair domein. Eentje voor de aandachtige
onder ons: morsecode en vlaggencode
ontcijferen. Je kreeg twee vlaggen of een fluitje
en een woord. En dan raden maar. Zwaaien
met die vlaggen, blazen op het fluitje, en dat
allemaal in de juiste volgorde zodat je op het
juiste woord uitkomt.

We zetten de wandeling verder door krijtaanwijzingen te volgen. De
volgende post was een echte ravotpost. Spelletjes spelen zoals je nog
nooit gespeeld hebt. Van kringspelletjes tot cross spelletjes, tot
balspelen,... zolang je er maar goed moe van wordt. Eventjes
uitblazen, en dan alweer die grijze mayonaise laten werken want je
geraakte pas aan de volgende post als je de rebus opgelost kreeg.
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De rebus bracht je naar het Sint-Michielsdomein. Gelukkig hadden we
chance met het weer want als je bij deze opdracht je voeten fout
plaatste, dan kon je wel eens nat worden. Een zorgvuldig geplaatste
apenbrug hing over de vijver van het Sint-Michielsdomein en een
cruiseschip (lees: vlot) lag in de vijver zelf. De jongste konden geniet
van een cruise met alles erop en eraan, een wafeltje, een drankje en
een goede bemanning. En de oudste konden zich wagen aan de
apenbrug. Voetje per voetje over een touw aan de overkant geraken
en als beloning het vieruurtje nuttigen.

Een
zeer
gedetailleerde
wegbeschrijving zorgde ervoor dat je
zonder problemen de volgende post
bereikte. Goed de verlichtingspalen, de
huizen en de bomen tellen en je geraakte
aan de rappelbug aan het militair domein.
Hoogtes trotseren! Meerdere ouders
stonden met knikkende knieën bovenaan
maar durfde het toch aan om van de tien
meter hoge brug naar beneden te
rappellen. Proficiat! De jongste konden
kijken hoe moedig de mama en de papa
waren en zelf de techniek ontdekken door
via de schuine wand naar beneden te
gaan. Een rasechte scoutsactiviteit!
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Hophophop, via rekensommen naar de volgende post. We lieten die
massa onder de hersenpan nogal hun werk doen. In de valkstraat kon
je een tussenstop maken om de uitleg van ons nieuw scoutslokaal te
horen. Daar stonden enkele van ons bouwcomité jullie op te wachten
om een antwoord te geven op alle vragen. En dan weer verder
rekenen om aan de allerlaatste post te geraken. Aan de
Dijksteinschool was het tijd voor A-frame lopen. Een groot kader in de
vorm van een A moest zich voortbewegen door aan touwen te trekken.
Er stond ook 1 persoon in het midden van het frame die kan helpen
door zijn gewicht te verplaatsen. En dan kan je verschillende gekke
toeren uithalen zoals met het frame over de beek geraken.

Gedaan met de opdrachten en de wandeling, maar nog niet gedaan
met de dag. De balletjes met kriekjes en de pensen kon je al van
meters ver rieken en dan begint het buikje te grollen. Tijd om te gaan
smullen en nog iets te drinken. Een mooie afsluiter van een leuke dag.
Bedankt om weer talrijk aanwezig te zijn!
De leiding

V. Mustang
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Dijle op de dijle
Ook dit jaar hebben de jojo’s en de givers meegedaan aan dijle op de Dijle. Ze
hadden er beide met het district een 24uurs-vergadering van gemaakt. Voor
meer details daarover verwijs ik u graag door naar de jojo’s en givers zelf. Ik
was reporter ter plaatse bij het evenement zelf.
Om te beginnen ga ik naar de gereserveerde plaatsen aan die ene kant van de
laadkade waar we altijd zitten. Dit lijkt al een onafgesproken regel, hier zit de
groep met de garters, hier moet ik zijn! Bij aankomst valt het al direct op dat er
weer veel materiaal in de strijd gegooid is. Blauwe tonnen, veel lange balken,
polyprop (sjortouw), schuppen, peddels, fietsbanden, een ijzerenrad, …
Gelukkig zijn we goed voorzien!
De vloten worden zorgvuldig in elkaar gesjord onder het toeziende oog van de
leiding.

De givers hebben nog even werk om hun aandrijfmechanisme stevig op z’n
plaats te krijgen, maar dat houdt de jongens niet tegen!
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De meisjes doen het
rustiger aan. Zij genieten
van het uitzicht en hopen
op een streepje zon.

Wat niet wil zeggen dat zij niets gedaan hebben, iedereen zit wel eens neer!

De tonnen worden nadien op een stevige manier vastgebonden. De jojo’s
maakten gebruik van fietsbanden, de givers zorgden ervoor dat het sjortouw de
tonnen stevig op hun plaats hield. Beide manieren zijn efficiënt gebleken. Goed
gedaan!
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Alle vloten stevig vastgesjord? Alles bevestigd? Dan is het tijd om te water te
gaan! We nemen met z’n allen het vlot vast en brengen het vlot naar het water.
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Alle givers van het district die deelnemen gaan eerst, daarna de jojo’s. Na lang
wachten en dan maar zelf het startsein te bepalen, vertrekken de givers voor
hun race! Zij moeten dit jaar niet tot aan de vismarkt, maar veel verder! Ze
passeren me dus twee keer, aan de brug van de vismarkt.

Goed nieuws! De givers liggen in de tweede positie bij de aankomst aan de
kraanbrug. Het eerste stuk was tussen echte boten en verhinderde hun om de
meisjes voor te steken. Op het volgende stuk hebben ze de kans om een
inhaalmanoeuvre te doen en dat doen ze dan ook! Tegen dat ze aan de brug
van de vismarkt zijn, liggen ze volledig op kop! Hoera!!
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Stilaan verdwijnen ze achter de bocht en is er even tijd voor een drankje. Maar
dit moet ik al snel binnen gieten als de volgende boten al in aantocht zijn! De
jojo’s komen er ondertussen aan. Zij hebben al flink geroeid, ze zijn al snel
onder de kraanbrug onderdoor. Op het volgende rechte stuk kruisen ze de
givers wat wel voor leuk fotomateriaal zorgt. Onze 2 groepen, allebei op kop die
elkaar kruisen. Daar mogen we fier op zijn!

De jojo’s mogen al terugkeren aan de vismarkt en doen dat dan ook zonder
problemen. De terugweg is voor iedereen veel zwaarder. De wind zit nu tegen
en iedereen is al vermoeid van het roeien. Toch doen onze parsivalianen het
zeer goed! Ze finishen beide op de eerste plaats! Proficiat!!
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We haalden ook dit jaar weer eens de krant met onze prijs! Helaas enkel in de
tekst, de foto is van een andere groep, zij zaten net iets dieper in het water!

Als het aan de PK-redactie lag, verdienden ze ook zeker de techniekprijs! Zeer
mooi en stevig gesjorde vloten en dit door de leden zelf! Nog eens een dikke
proficiat aan alle deelnemers!! 

W. Sifaka
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Foto’s op onze website
Wil je als ouder weten wat uw kind zoal uitspookt op een zondag namiddag? Of wilt u
weten wat de andere takken uitspoken terwijl je u verveelt in uw tak? Of wil je zelf
moedeloos worden van al de foto’s waarop jezelf staat?
Op deze vragen is namelijk maar één antwoord  Bekijk de diverse foto’s op onze
site: www.parsival.be
Hoe?
Ga naar de menu balk en kies voor foto’s. Hierbij kunt u een keuze maken tussen:
Foto-galerij: verschillende foto’s van de voorbije jaren, takken en activiteiten
Groepsfoto’s: de groepsfoto’s van de voorbije jaren
Bouw materiaalkot: foto’s van de bouw van ons materiaalkot een paar jaar terug
Foto groepsweekend: een foto verslag van het groepsweekend bij 40 jaar
Parsival
Parsival in ’t buitenland: Foto’s van leden/leiding van Parsival in het
buiteland -> voel je vrij om zelf een foto met bijhorend tekstje door te sturen


In deze pk wordt er enkel ingegaan op ‘foto-galerij’. Voel je zelf vrij om de andere zelf
te bekijken!
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Na het kiezen van Foto galerij krijgt u het volgend scherm.

Hierbij is een onderverdeling gemaakt tussen de diverse scoutsjaren, activiteiten en
takken. De takken zijn respectievelijk: kapoenen, welpen, wolven, jojo’s, givers, vt’s,
etc…
Na het klikken op het fototoestel icoontje worden de diverse bijhorende foto’s
getoond. Indien er geen icoontje van een fototoestel in een vakje staat moeten we u
teleurstellen. Dit betekent dat er geen foto’s beschikbaar zijn voor deze activiteit bij
deze tak.
Voel je zelf ook altijd vrij om enkele foto’s door te sturen naar uw leiding die
vervolgens op de website mogen komen.

Btw: moest je komende vakantie enkele dagen naar het buitenland gaan en u hebt nog
plaats in je valies voor een parsival t-shirt (of ander onderdeel van het uniform). Voel je
vrij om een prachtige foto van uzelf te maken en met bijhorende tekst door te sturen
naar webmaster@parsival.be
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Laatste update op website
Wanneer u op de hoofdpagina van onze website terecht komt ziet u
rechts een scherm.

In dit scherm wordt een snelle link gegeven naar de laatst drie
toegevoegde bestanden op de site. Wilt u niks missen, houdt dit scherm
zeker in de gaten.
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Uit de oude doos
Interviewke met een ‘oude doos’.
Profiel
Totem: Tevreden Kauw
Naam: Sien Van Dievel
Favoriete scoutsfoto’s vroeger/nu:

Aantal jaren lid:12 jaar
Aantal jaren leiding: 5 jaar

Vragenronde
Een jaartje uit de scouts na zo’n lange tijd in de scouts gezeten te hebben, dat laat een mens
niet koud!
Heb je spijt dat je gestopt bent? Of was het genoeg geweest?
Spijt heb ik niet, maar ik mis de scouts wel. Het was inderdaad mooi geweest en ge
moet ooit eens stoppen..
Zou je het nog kunnen combineren met je huidige job?
Scouts en mijn werk combineren zou nog wel mogelijk zijn, want dit heb ik vorig jaar
ook gedaan. Maar als 'werkmens' kijk je toch harder uit naar je weekend dan als
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student en als dat dan vol zit met scouts… Altijd evenveel motivatie kunnen opbrengen
zal niet gemakkelijk geweest zijn.
Op welke momenten had je het lastig het voorbije jaar? M.a.w. wanneer heb je de
scouts zoal het hardst gemist?
Toen de leiding op leidingsweekend ging, op een doodgewone zondag de afgelopen
feestjes 'herconstrueren', in de kerstperiode, toen ik na de spaghetti-avond ook in het
lokaal 'mocht' blijven slapen heb ik er extra hard van genoten! Gewoon wat hangen in
de zetel van het leidingslokaal, zaaaalig!
Maar wanneer niet: als ik zie dat het op zondag zo'n slecht weer is en ik nu geen
verplichtingen heb om naar buiten te moeten gaan 
Hoe bekijk je nu de activiteiten zoals de mosselen, de opendeurdag, ouderdag,… als
oud-scout? Zijn deze activiteiten het leukst als lid, als leiding of als oud-scout?
Helemaal anders, als leiding ben je van begin tot einde aanwezig (en vaak van enkele
weken er voor tot enkele weken later bezig). Een bezoekje brengen op zo'n activiteit is
helemaal anders dan er 100% staan, maar wel even leuk op een andere manier!
Hoe kijk je uit naar de kampperiode?
Dat gaat het gekste van het afgelopen jaar zijn! Na 17 jaar een zomer zonder kamp,
momenteel kan ik het mij nog niet inbeelden.. 
Ik vraag me vooral af wat ik met mijn grote stapel kamp T-shirts moet gaan doen…
Ooh en de kampvuuravonden ga ik ook missen, zowel met de leden als met de
leiding. De kapoenen hebben vorig jaar wel voor een mooi laatste kamp gezorgd!
Zie je je scoutsvrienden meer/minder nu je gestopt bent?
Nog heel regelmatig, eigenlijk zowat elk weekend, want als er iets te doen is trekken
we er nog steeds met dezelfde bende op uit. Goede gewoontes moet je niet
veranderen he 
Hoe heb je de zondagen ingevuld?
Awel, dat vraag ik mij eigenlijk ook af.. Vaak gewoon 'mijn huishouden' onderhouden of
een namiddag Grey's Anatomy kijken. In het begin was het de bedoeling om elke
zondag iets met de Jossen te doen, maar iedereen is toch ook wel gesteld op z'n vrije
namiddag. Ik heb mij af en toe al wel verveeld.
Waarvoor mag de huidige leiding je hulp nog vragen?
Om te fourieren of gewoon als ze een extra man nodig hebben! Zoals je leest zijn mijn
zondagen helemaal niet overvol, dus vraag maar!! Ik heb sinds september mijn garters
niet meer aan gehad, dus een gewone zondag zou ook nog eens leuk zijn.

H. Tagoean

Bedankt en tot ziens!
45

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 juni aan de leiding.
BEDANKT!

46

Er valt dit jaar ook speculoospasta van Lotus te
winnen. Hiermee help je ons door je codes op
volgende website in te geven:
http://www.lotusopkamp.be/donate
Hier kies je dan uiteraard ‘Scouts Parsival’ als
jeugdbeweging
Alle codes moeten uiterlijk op 11/06/2014 om
middernacht ingegeven zijn.
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Heeft u foto’s getrokken op één of
andere activiteit?
U mag deze foto’s altijd mailen naar
webmasters@parsival.be dan zetten wij
deze foto’s samen en kan iedereen ze
later op de website bekijken!

Bedankt!
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