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VOORWOORD
Beste leden, ouders, sympathisanten,
Allereerst willen we even zeggen dat we het een
geweldig jaar vonden! Hopelijk jullie ook en
weerspiegelde dit enthousiasme in de PK’tjes. In deze
laatste PK zetten we iedereen graag in het zonnetje die
doorheen het scoutsjaar 2016-2017 zijn steentje heeft
bijgedragen, op welke manier dan ook. Bedankt voor alle
moeite! De leden voor de verslagen, fotograven voor de
plaatjes en jullie om altijd trouw te blijven lezen.
Wij kijken HEEL erg uit naar het KAMP! Dit jaar slaan we
onze tenten op in het beboste Mazée waar we weer tal
van herinneringen zullen maken. Op onze website valt
meer informatie te vinden, alsook in het kampboekje dat
jullie binnenkort ontvangen. De voorbereiding zijn alvast
in volle gang en bij de leiding kriebelt het al om te
vertrekken. Tot dan!
Een traditionele stevige linker,
Het PK-team
Ara, Caracara, Gliridae & Smelleken
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KAMP @ Mazée:
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BEZOEKDAG: 6 augustus!
GROEPSDAG én laatste
vergadering van het jaar:
25 juni 2017

IN VOGELVLUCHT DOORHEEN HET JAAR
Tijdens onze vergaderingen wandelde we regelmatig met alle
kapoenen naar het militair domein om in het bos te spelen, naar de
valkstraat om het terrein waar de nieuwe lokalen komen te verkennen
of bleven we gewoon aan ons eigen lokaal om daar te ravotten.

Met z’n allen op weg
naar het militair domein
om
bosspelletjes
te
spelen!

In het bos hebben we
onze eigen zwaarden
gemaakt en zijn de strijd
met elkaar aan gegaan als
echte ridders.

Bij goed weer gingen we
al eens naar de nieuwe
lokalen
kijken
en
speelden we pleinspelen
zoals dikke berta, pang
pang of kat en muis.

Al snel kwam ons eerste
kapoenenweekend
eraan.
Waarbij we om te beginnen
één nacht in onze eigen
lokalen bleven slapen. Het
thema was Halloween dus
alle
kapoenen
kwamen
verkleed als griezelbeesten,
skeletten
of
heksen.
We
maakten een griezeltocht om
de ingrediënten voor ons eten
te verdienen, aten griezelpasta en speelde griezelspelletjes.

Lekker taart eten voor
Goendi zijn verjaardag!
Njam njam njam.

We hebben uitgetest wie de
sterkste kapoen is. Twee
teams streden om deze titel
en speelde krachtspelletjes
tegen elkaar zoals touw
trekken en levend lijk.

Eind maart was het alweer tijd voor ons tweede
kapoenenweekend. Dit keer op verplaatsing in de lokalen van
chiro Jegra te Grasheide en voor twee nachtjes. Het thema
was deze keer de boerderij. We hebben dan ook een
wandeling gemaakt doorheen het platteland, boompjes
geplant, het grote dierenspel gespeeld en afgesloten met een
feestje.

Na een stevige wandeling,
konden we ons nog even
uitleven op de speeltuin
vlakbij onze logeerplek.

We sloten een geslaagd
weekend af met een klein
feestje. We deden onder
andere de stoelen dans en
danste
op
melodieën
zoals de macarena en het
vliegerlied.

Zo dit was een korte samenvatting van het kapoenenjaar tot
nu toe. We hebben ons met de leiding alvast enorm
geamuseerd en we hopen jullie ook! Stevige linker, Caracara,
Goendi, Caraya, Mustang en Coscoroba 

TEKENEN MET DE WELPEN

WIE IS DE STERKSTE WELP?

WIE IS DE MOOISTE LEIDING?

Akela?

Bagheera?

Baloe?

Koning Loewie?

Hathi?

SJORTOUW OF WELPEN, WIE WINT?

SFEERBEELDEN

Uit al die lachende
gezichten kunnen we
afleiden,
dat
de
welpen zicht duidelijk
amuseren.

DAGBOEK WOLVEN (2016-2017)
Dagboek,
Vandaag hielden we met onze wolven een filmavond.
Vic bracht een ontzettend spannende film mee en ik
moet toegeven dat ik een beetje schrik had. Blijkbaar
was ik niet de enige: de meisjes gilden de ziel uit hun
lijf. Het werd een gezellige avond! Groetjes, HYENA
Lief dagboek,
Dit keer toverden we het lokaal om tot een casino.
Wauw!

Alle

wolven

kwamen

modieus

en

stijlvol

verkleed. Ook ik droeg mijn mooiste pak! Er was
keuze

genoeg:

twister,

ballen

werpen

tegen

een

enorme toren bekers, mikado en kaarten. Smelleken
bracht een nieuw spelletje mee genaamd ‘Halli Galli’
en dat viel erg goed in de smaak bij onze koppeltjes.
Uiteindelijk bleken Arga en Senne met al het geld aan
de haal te gaan. Terechte winnaars van de avond 
Adieu! SECRETARISVOGEL
Beste dagboek,

Vandaag

gingen

we

met

een

enorme

troep

enthousiaste wolven richting het militair domein om
het bacteriespel te spelen. We kregen ook bezoek van
Katta! Zij kwam voor één keertje meedoen. Het werd
een namiddag gevuld met rode verf, vermoeiende
opdrachten en ontzettend veel plezier. Ik kijk al uit
naar volgende zondag! Liefs, LIEUW

Liefste dagboek,
We

hielden

kwam

gehuld

een
in

heuse

legervergadering.

camouflagekleding

wat

Iedereen
er

best

grappig uitzag. Op een stevig tempo gingen we naar
het terrein in de Valkstraat. Daar moesten we allerlei
proeven uitvoeren om later tot het wolvenleger te
mogen toetreden. Zo klommen we over een hoog net
en

hielden

een

spelletje

‘1,

2,

3,

soldaatje’.

Uiteindelijk bleek iedereen geschikt voor ons leger;
Als laatste marcheerden we terug richting ons lokaal.
Tot snel dagboek, MARABOE

Hoi dagboek,
Als laatste ben ik aan de
beurt om mijn verslag neer
te schrijven. Vandaag was
het

mijn

vergadering

favoriete

van

het

jaar:

woudloperskeuken! Stiekem

keek

ik er

al

weken

naar uit  Samen met alle wolven koken én genieten
van de zon. Mijn ravioli viel alvast in de smaak. De
anderen
poffertjes,

hadden
roerei,

ook

lekkere

pasta,

gerechten

marshmallows…

gemaakt:
Ik

krijg

alweer een glimlach op mijn gezicht als ik eraan
terugdenk! Kusjes, SMELLEKEN
Verder willen wij, de voltallige wolvenleiding, even
laten

weten

dat

we

ontzettend

genoten

van

afgelopen scoutsjaar. Verder kijken we enorm uit
naar het kamp en hopen dat jullie met hetzelfde
enthousiasme aanwezig zullen zijn om de laatste
vergaderingen mooi af te sluiten!
STEVIGE LINKER
Hyena, Maraboe, Secretarisvogel, Lieuw & Smelleken

FOTOALBUM

Jojogram
Woudloperskeuken
#kapotlekker #vuurkamp
#dikzakken #goegegeten
#burger #militairdomein
#maareenpaarbrandwonden

Vettige vergadering
#vettigemannen #eieren
#lollen #stinken
#noshame
#viezerikskes
Fiets- en klimdag
#koereurs
#simiaheeftplatteband
#kangoeroeistegroot
#jakoisteklein
#patrijsistelastig
#raccoonwaserni
#goeieklimmers

MEGA COOLE SOCIALE MEDIA SPEL
DOEL: Verzamel zo veel mogelijk attributen, maak een
foto en sprokkel de meeste ‘likes’ bij elkaar!

Zie hier de voorbereiding voor DE jaarlijkse
vlottentocht met alle scoutsen van
Mechelen en omgeving:

DIJLE OP DE DIJLE
We verzamelen al het gehele jaar (drink)flessen en
die kunnen we nu eindelijk gebruiken!
Elke patrouille verzon een idee en werkte dat op
z’n eigen manier uit:

Daarna zijn we de verzinsels gaan uittesten op de
vijver van Borgerstein:

Als jullie willen weten welke methode het
uiteindelijk is geworden, zijn jullie van harte
WELKOM om te komen supporteren op 14 MEI 2017,
aan het Keerdok achter de MdDonalds!

ONZE GEWELDIGE LEEFWEEK
Hoogtepunt: Karaoke op vrijdagavond!

LICHTSTOET
We eindigden NIET laatst!

VERSLAGEN VAN DE LEEFWEEK
Zondag om twee uur stonden alle givers aan het lokaal
met hun valiezen, rugzakken
en tassen helemaal klaar om
aan de leefweek te
beginnen. Na de formatie
fietste we naar Tivoli, daar
gingen we lasershooten! Het
was echt ongeloofelijk leuk
en de vergadering vloog
voorbij. Na de formatie maakte we ons “huis” voor de
komende week nog wat gezelliger, we verplaatste
zeltels, zetten tafels klaar en installeerde onze spullen.
We aten ravioli en sloten de
avond af met een gezellige quiz.
Om zeven uur, de volgende
ochtend hoorde we een vreselijk
luide toeter op de gang
(bedankt Dhole) en waren we
allemaal klaarwakker. Ongeveer
een kwartiertje later zaten de
meeste wel aan de ontbijttafel en na het ontbijt
vertrok iedereen naar school... behalve die van
Hagelstein!! Terwijl de rest op school zat zijn wij naar
het zwembad van lier gegaan, in de quick gaan eten en
gaan bowlen. Het was echt een fantastische dag! Toen
‘s avond iedereen thuis kwam van school begon het
grootste deel aan zijn huiswerk en maakte de rest eten
klaar. Na een avondactiviteit konden we met zen allen
naar “De Mol” kijken.

De volgende ochtend werden we echt al een stuk
zachter wakker gemaakt, beter, echt veel beter! En na
het ontbijt vertrok iedereen naar school (buiten het
TSM, die hadden namelijk een pedagogische studiedag).
Toen we die avond rond vier uur thuiskwamen
begonnen we weer met ons huiswerk... nadat we het
verhaal van Wiko bij de politie zo’n 20 keer hebben
mogen horen.
Woensdagnamiddag nadat we lekkere croques monsieur
gegeten hadden, gingen we naar het maanhoevenbad
om te zwemmen. Na ons een uurtje geamuseerd te
hebben, douchte we
ons en gingen we terug
naar het lokaal. Daar
deden we in de buurt
nog een soort van
fietstocht met posten
zoeken en dan was een
weer een
ongeloofelijke leuke
dag om.
Donderdagavond deden we een kamvuur! En konden we
eidelijk naar Temptation kijken.
We gingen slapen en werden de volgende dag wakker
wetend dat het einde van de leefweek niet meer zo ver
was.

Vrijdagavond was
zalig! Nadat we
frietjes en
hamburgers
gegeten hadden
begon er een
karaoke avond, met
die jongens die
verkleed waren als
meisjes en
omgekeerd, hilarich! Na een paar uur zingen begonnen
we om half twaalf nog Just Dance te dansen en
amuseerde we ons goed. Toen we uiteindelijk moesten
gaan slapen, beseften we hoe moe we eigelijk waren.
Zaterdag was de laaste dag, nadat alles opgeruimd en
gedweild was, was het tijd om naar huis te gaan.
Met veel, met echt heel heel veel tegezin vertrokken
we na een fantastische week op de scouts. Een week
met de allertofste givers en met fantastische leiding
die we ongeloofelijk dankbaar zijn voor al hun moeite
en om er zo een bangelijke week van te maken!
Apella

Onze leefweek begon zondagmiddag en we gingen naar
het Tivolipark om te lasershooten. Eerst verdeelden we
ons in 2 teams, het blauw team won maar het gouden
team was beter. Na het toffe lasershooten gingen we
terug naar het lokaal en instaleerden we onze bedjes.
De volgende dag moesten wij
vroeg opstaan omdat iedereen naar school moest buiten
die van Hagelstein, maar niet voordat we ontbeten
hadden. Dinsdagavond speelden wij een avondspel en
keken we De Mol. Woensdagmiddag hebben we een
frisse duik genomen in het Maanhoevebad.
Woensdagavond speelden we een zoektocht, dat was
ook heel leuk. Donderdagavond zongen we liedjes aan
het kampvuur. Nadat we moe waren hebben we
Temtation Island gezien. Vrijdag was de leukste dag
van allemaal. Iedereen moest zich verleden in iemand
van het andere geslacht en dan zongen we de hele
avond karaoke. Zaterdagavond moesten we het hele
lokaal opruimen. De leefweek was heel tof en het eten
was heel lekker!
Danku leiding!
Canis, Lijster en Kea

Woensdag 8/02/’17
Voor de eertse keer sinds dagen werden we rustig
wakker gemaakt (Danku Dhole) met muziek. We aten
bokes en gingen naar school. Na school werden we
verrast met croque monsieur. Na het hele harde
studeren gingen we zwemmen in het Maanhoevebad
waar we onder water foto’s trokken. We wasten ons en
keerde terug naar het lokaal om bloemkool met worst
en puree te eten. Om de dag af te sluiten deden we
een fietstocht met posten. Daarna kropen we in onze
lekker warme slaapzak.
By Torenvalk en Chimpansee

Het jaar zit er bijna op. Bijna? Nog lang niet
helemaal! De leukste activiteiten moeten immers
nog komen: ons kamp én buitenlands kamp! We
zetten hier nog enkele herinneringen op een rijtje:

Even rusten van het lasershooten op weekend!

Nog meer lasershooten want, waarom niet?

Impressie van een VT-leider
op een ruïne.

Waar kunnen onze VT’s zich aan verwachten in het
wondermooie Slovenië?

Nog een kleine twee maanden wachten en dan zijn
we er mee weg. Dan kunnen we de foto’s
hierboven zelf nemen zodat ze er vele beter uit
zien  Meer info volgt snel!

DE MATERIAALMEESTER
Het einde van het scoutsjaar nadert en het kamp komt
al iets dichterbij. Tijd voor de materiaalmeester om zijn
materiaal maar eens te overlopen, toch? Zo simpel dan
het ‘maar even’ overlopen is het niet, er komt wel heel
wat meer bij kijken.
Parsival bezit heel wat materiaal dat naast een droge
opslag soms ook wat TLC (Tender Loving Care) nodig
heeft. Vooral het grote en zware materiaal hebben het
tijdens kampen en vergaderingen soms zwaar te
verduren en kunnen ook daarbij eens kapotgaan. Het is
dan aan de materiaalmeester om ervoor te zorgen dat
het materiaal tijdig, met of zonder hulp, hersteld wordt.
Dit kan gaan van een gebroken bezemsteel tot een
scheur in een tent. Het is net in dat laatste waar heel
veel tijd en geduld kruipt waardoor dit niet maar ‘even’
bekeken kan worden.
Dat is de reden waarom de materiaalmeester begin dit
jaar is gestart met de tenten te herstellen. Hij heeft na
heel veel geduld, knip, plak en naaiwerk tijdens vrije
avonden en zondagen
bijna alles kunnen
herstellen. Hier en
daar dienen er wel
nog wat kleine dingen
te gebeuren maar het
einde is eindelijk in

zicht. Iedereen kan dit jaar met een gerust hart op kamp
gaan wetende dat je zeker droog ligt. Ook geeft het
tijdens de werkvergaderingen al heel wat meer tijd en
ruimte om andere zaken te bekijken die ook eens wat
aandacht nodig hebben.
Dit jaar zijn er ook nog twee nieuwe pira’s aangekocht,
één die een onherstelbare pira vervangt en één extra.
Dit geeft ons wat meer ruimte om al de leden en leiding
te verdelen op het kamp. Het heeft ons heel wat zoeken denkwerk gekost over welke tent nu het best geschikt
is om een oude en versleten legertent te vervagen. In die
keuze spelen heel wat verschillende factoren zoals
kostprijs, kwaliteit, waarom…
met zich mee.
Uiteindelijk werd er gekozen voor de tenten te
vervangen door hetzelfde model legertent, de General
Purpose Small Tent. Deze tenten, die gemaakt werden
voor het Amerikaanse leger tussen de jaren 50 en 80,
werden massaal naar Europa verstuurd om daar
opgeslagen te worden in afwachting van de koude
oorlog. Uiteindelijk werd meer als 80% van deze tenten
nooit gebruikt en zijn ze ideale tenten voor
jeugdbewegingen. Ook hebben we uit ervaring
ondervonden dat deze tenten, met goed onderhoud,
zeker 20 jaar kunnen meegaan. Wat even lang is als we
een nieuwe tent hadden aangekocht.
Het herstellen en aankopen van materiaal zal voor
een materiaalmeester een nooit eindigende job zijn.
Momenten om te vervelen, zijn er niet veel .

WIST-JE-DATJES over onze tenten:









Wist je dat we 9 kleine patrouilletenten (PT’s)
bezitten?
Wist je dat we 18 grote PT’s bezitten?
Wist je dat we 17 shelters bezitten?
Wist je dat we 4 kleine en 4 grote Pira’s bezitten?
Wist je dat we 9 seniors bezitten?
Wist je dat we ook nog een keukentent, EHBOtent,
basistenten en een tipi bezitten?
Wist je dat al de piketten voor deze tenten in 47
piketbakken worden opgeslagen?
Wist je dat de oudste tent die we bezitten de
keukentent is? Deze werd gemaakt in 1943.

Bereidwillige Bever

ARASTROLOGIE
STIER
21 april - 20 mei
Favoriet liedje op kamp: “Het Parsivallied”
Als trotse scouts moet iedereen dit lied kennen en
luidkeels meezingen met uw hand op het hart. Stieren
jullie zijn naar het schijnt de meest trotsen dus jullie
moeten het van voor, naar achter en terug kennen!
Deze kennis zal veel getest worden op kamp!
TWEELINGEN
21 mei - 21 juni
Favoriet liedje op kamp: “10 000 Luchtballonnen”
Dit is niet echt een scoutsliedje, maar wel
bekend! En de leiding is fan! Dus Tweelingen
al maar veel ballonnen op kamp. Of
waterballonnen? Want de leiding heeft al bij
Sabine goed weer besteld!

een zeer
verwacht
zijn het
Frank en

KREEFT
22 juni -22 juli
Favoriet liedje op kamp: “Aan de Oevers van de Dijle”
Het favoriete liedje van de jongere takken, de oudere
takken zijn het waarschijnlijk al beu gehoord maar dit
blijft een klassieker! Kreeften smeer jullie kelen maar
in want dit zal veel gezongen worden en vooral door
jullie!

LEEUW
23 juli - 23 augustus
Favoriet liedje op kamp: “Happy Birthday!”
Er is een grote kans dat jij op kamp zal verjaren! De
Leeuwen zitten in een luxe positie want op kamp gaan

is al hét hoogtepunt van het jaar en dan verjaren ze
ook nog eens. Veel plezier!
MAAGD
24 augustus - 23 september
Favoriet liedje op kamp: “Het is een nacht”
Een kamp stopt niet als de zon ondergaat, ’s avonds
spelen we natuurlijk verder! Dit jaar zijn er superleuke
activiteiten gepland, vraag maar eens aan jullie
leiding.
WEEGSCHAAL
24 september - 23 oktober
Favoriet liedje op kamp: “Een scouts dat is een MEISJE
(jongen)”
Men DENKT dat jongens de echte scoutsen zijn, maar
daar zal dit kamp verandering in komen! Meisjes zijn
wel degelijk de beste en dan vooral de weegschalen.
Zorg dat jullie allemaal aanwezig zijn op kamp om
onze eer te verdedigen!
SCHORPIOEN
24 oktober - 22 november
Favoriet liedje op kamp: “Ik heb een tante in Marokko”
Dit liedje doet de meeste mensen direct denken aan
een tropische vakantie in Marokko, maar die mensen
zitten duidelijk niet in de scouts. Leer al die moeilijk
strofes maar uit jullie hoofd om zo luid mogelijk te
zingen aan het groot kampvuur!
BOOGSCHUTTER
23 november - 21 december
Favoriet liedje op kamp: “Ik heb de zon zien zakken”
De Boogschutters hopen net zoals heel Parsival dat we
elke dag te zullen zien. En ter ere van de zon zullen ze
dan elke keer dit lied zingen! Hoe meer zon, hoe meer
plezier!

STEENBOK
22 december - 20 januari
Favoriet liedje op kamp: “Kamperen is de mooise
zomersport”
Er is niets leuker dan kamperen: in slaapzakken slapen,
praten en lachen met je beste vrienden, zelf koken,
aan kampvuren zitten, altijd buiten zijn in de zon, ...
Alle Steenbokken leven bij dit motto, zoals alle andere
scouten!
WATERMAN
21 januari - 19 februari
Favoriet liedje op kamp: “Vrolijke Vrienden”
Het liedje dat de scouts het beste samenvat: we zijn
allemaal één grote vriendengroep die samen op
vakantie gaan en er 10 dagen lief en leed delen, maar
vooral héél veel lachen en plezier maken!
VISSEN
20 februari - 20 maart
Favoriet liedje op kamp: “Avondlied”
Hoewel Vissen bij het horen van dit lied misschien
eerst denken: “Oh, ik wil nog niet gaan slapen!”, weet
iedereen dat er na het slapengaan een nieuwe nog
leukere dag komt! En in de tent kunnen jullie nog even
verder praten over hoe leuk deze dag van het kamp
was.
RAM
21 maart - 20 april
Favoriet liedje op kamp: Bik
Bij het horen van dit liedje wordt IEDEREEN gewoon
onmiddellijk blij en vrolijk en vergeten we het
eventuele slechte weer! Vooral de Rammen gaan zeer
blij zijn, want de keukenploeg zorgt ervoor dat zijn
hun lievelingseten krijgen op kamp.

DE WONDEREN DER TECHNIEK MET
CARACARA
In deze rubriek zal je dit jaar bij elke uitgave
enkele handige technieken ontdekken die je kan
gebruiken in het dagelijkse leven, maar vooral
op de scouts!
TECHNIEK 1: Vuur blussen
Een alledaags scenario: Je komt zeer
graag in het militair domein. Zo graag
zelfs dat je er elke middag gaat eten.
Dat eten maak je klaar aan de hand
van een vuurtje. Om zeker te zijn dat je het militair
domein niet verwoest moet je het vuur deftig en vooral
VOLLEDIG uitdoven. Hoe doe je dit het beste?

De oplossing
Met behulp van wat zand en wat water kunnen we het
vuur volledig blussen!
Volg deze 7 stappen:
1. Neem je water en besprenkel de vuurhaard.
2. Zoek een droge tak en verspreid hiermee de kolen.
3. Neem je water nogmaals bij de hand en besprenkel
alle kolen opnieuw.
4. Zijn de kolen koud genoeg om ze vast te pakken? Dan
is het goed!
5. Neem de koude kolen vast en schraap hier de
(eventueel) smeulende deeltjes af.

6. Bedek de kolen onder zand, zie dat ALLES goed is
bedekt!
7. Druk het zand goed aan.
WAUW! Nu kan je vuur doven!
Techniek 2: Fiets pimpen!
In dit deel zal Caracara je leren hoe de meisjes te
versieren! Met het pimpen van je fiets weliswaar... Ben
jij de nieuwe casanova van de groep?
Benodigdheden:
 WC-rolletjes
 Zilverpapier
 Boek kaarten
 Muziekluidspreker
 Kerstversiering op batterijen
Werkwijze
1. Maak wat WC-rolletjes vast op je bagagerekje. Nu
lijkt het op de uitlaat van een auto!
2. Met zilverpapier wikkel je het kader en de spaken
in. Dit trekt zonder twijfel de blikken van de
meisjes. 
3. Neem enkele spelkaarten en maak deze met wat
plakband vast aan je vork zodat de kaarten tussen
de spaken steken. Nu klinkt je fiets juist als een
brommer.

4. Zorg ervoor dat je steeds je muziekluidspreker bij
hebt. Draait met voorkeur Johnny-muziek, Paul
Elstak, Hardcore en Jumpmuziek. Hier smelten de
meisjes namelijk voor!
5. Wikkel de kerstversiering rond je fiets. Zet de
lampjes aan, liefst op flikkerstand en op die manier
heb je ook ’s nachts ieders’ aandacht!
6. Vergeet geen petje te dragen, bij voorkeur
achterstevoren!
PROFICIAT! Nu kan je elk meisje krijgen 

DE KEUKEN VAN GLIRIDAE
Vandaag in de keuken van Gliridae maken we macaroni
met kaas en hesp. Om het gezond te houden, voegen we
er ook een bloemkool aan toe want vitamientjes kunnen
we altijd gebruiken! Een overheerlijk gerechtje én nog
gezond ook!
Benodigdheden (4 pers.)







400 gram pasta
250 gram blokjes hesp
1 dl room
7 dl melk
400 gram gemalen kaas
1 bloemkool

Werkwijze
1. Snij de bloemkool en was de stukjes daarna.
2. Zetten twee potten op het vuur met water.
3. Als het water kookt, doe je in de ene pot de
bloemkool en in de andere pot de pasta.
4. De bloemkool is pas klaar als het van je vork glijd.
5. De pasta is pas klaar als ze niet meer knapperig is en
aan de muur blijft plakken.
6. Ondertussen maak je de kaassaus. Dit door melk en
room te laten koken. Zie dat de melk niet overkookt!
7. Als de melk kookt voeg je er de kaas aan toe. Meng
tot dit een smeuïg mengsel wordt.
8. Als alles klaar is, voeg je alles samen in een pot.

9. Voor de afwerking kan je het in een ovenschotel
leggen en een laagje gemalen kaas toevoegen.
10. SMAKELIJK!
Wat hebben we vandaag geleerd?
1. Groentjes zijn wel lekker!
2. Gooi pasta tegen een muur om te weten of ‘ie klaar
is.
3. Samen koken is altijd leuker!

SMELLEKEN VRAAGT HET AAN:

Eerste jaar leiding!
Leiding geven, hoe proeft dat? Hoe voelt het om zelf
de touwtjes in handen te hebben? Hoe staan 18jarigen tegenover die verantwoordelijkheid? Samen
met Caracara en Mandrill blik ik terug op hun eerste
jaar als leiding binnen scouts Parsival.
Hoe beviel het eerste jaar leiding geven?
Mandrill: Ab-so-luut geweldig! Fijner dan verwacht!
Caracara: Ik had verwacht dat het zwaar ging zijn. Om
elke week een andere vergadering voor te bereiden en
met evenveel enthousiasme klaar te staan om de
kinderen te amuseren, leek mij in september een
moeilijke opdracht. Maar nu, bijna een jaar later, moet
ik toegeven dat mijn angst van toen overbodig is.
Mandrill: Inderdaad. De voorbereidingen liepen telkens
vlotjes en dat enthousiasme komt altijd vanzelf. Ik ben
oprecht blij dat ik de stap naar leiding gemaakt heb!
Wat was voor jullie het hoogtepunt van afgelopen
jaar?
Mandrill: Ik hoef niet ver te gaan zoeken. Er is één
vergadering die er met kop en schouders bovenuit
steekt. Een simpele namiddag pleinspelen waarbij de
welpen een ei moesten heel houden, leverde zoveel
lachbuien op. Als ik eraan terugdenk, krijg ik alweer een
glimlach op mijn gezicht.

Caracara: (enthousiast) Het tweede kapoenenweekend
schiet me meteen te binnen. Goed weer, lekker eten,
plezante spelletjes. Ik heb oprecht genoten van die
dagen!
Wat zijn de troeven van jullie tak?
Caracara: Toen ik hoorde dat ik bij de kapoenen stond,
was ik gelijk enthousiast. Zo jong, onschuldig en
levendig. Wanneer we een opdracht geven, hoe simpel
ook, gaan ze er meteen in op. Ze geven zich voor de volle
honderd procent en dat maakt mij écht gelukkig als
leider.
Mandrill: Welpen zijn enorm speels. Dat maakt dat ze
altijd vrolijk en spontaan uit de hoek komen. Ook de
fantasiewereld waarin ze dikwijls zitten, is fijn om op te
bouwen. Ze laten zich gemakkelijk meenemen in een
verhaal of aanmoedigen tijdens een spel. Een
aangename leeftijd!
Liever lid of leiding? En waarom?
Mandrill: (aarzelend) Lastige vraag! Ik denk dat ik met
alle eerlijkheid kan zeggen dat ik het soms een tikkeltje
mis om lid te zijn. Alles werd gepland. Vaak wisten we
niet wat te verwachten. Elke vergadering was anders,
soms een complete verrassing!
Caracara: Ik ervaar juist dát als een voordeel van leiding
geven: zelf over die controle beschikken, voelt
ontzettend goed. Daarbij komt ook dat, eens we leiding
werden, er een gezellige leidingsploeg stond te wachten
om ons met open armen te ontvangen.

Welke tips geven jullie mee aan toekomstige leiding?
Caracara: Niet twijfelen!
Mandrill: Inderdaad. Beter kan ik het niet formuleren.
We krijgen zoveel terug voor de tijd en moeite die we in
onze takken stoppen. Het is onze taak om die jonge
garde de normen en waarden van scouting bij te
brengen. En dat mogen doen binnen een groep als
Parsival is een voorrecht. (lacht)
Mooie woorden om mee af te sluiten. Bedankt
Mandrill en Caracara!
Tekst: Smelleken
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