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Voorwoord
Gegroet scoutsvrienden!
De gewone op-zondag-van-twee-tot-vijf-vergaderingen zijn nu al
terug even bezig. Dat wil zeggen dat er voor elke tak ook nog eens
een weekend op het programma staat. Voor de Givers en de VT’s
staat er zelfs een buitenlands kamp op het programma. Zij hebben
ondertussen een oude traditie verder gezet met hun fuif Bal Marginal
begin februari. Jullie weten wel, de fuif die we vroeger met de
opendeurdag gaven.
Maar hier blijft het niet bij. Er staan nog tal van activiteiten in onze
agenda gemarkeerd. Zo hebben we de lentedans, de spaghetti-avond
van de VT’s tvv hun buitenlandse kamp naar Sardinië en de ouderdag.
Over deze eerste twee activiteiten vind u in dit krantje nog extra
uitleg. Informatie over de ouderdag volgt nog per mail.
Ook kunnen we u al de datum van ons kamp meegeven! Dit staat dit
jaar gepland van maandag 1 tot donderdag 11 augustus. De givers
vertrekken zaterdag 30 juli al met de fiets. Maar zo ver is het
natuurlijk nog niet.
Als je nu of in de toekomst nog betalingen moet maken naar onze
groep, is dat tegenwoordig op het volgende nieuwe
rekeningnummer: BE53 9731 4861 5653
Sta je te popelen om te kijken wat jullie leiding de komende weken
voor jullie in petto heeft, lees dan zeker verder!
Nog veel lees - en kijkplezier!
Groetjes, het pk-team!
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Databank
Jeneverbar vrijdag 26
februari
Lentedans zaterdag 5
maart
Spaghettiavond VT’s
zaterdag 12 maart
Ouderdag zondag 24 april

Lentedans
WATJOESEEJ??
Al enkele jaren organiseren wij in samenwerking met de oud-scouts dit
gezellige dansfeest voor jong en oud.
Traditiegetrouw hebben we voor u een tof thema gekozen waarvan de
sfeer de hele avond nog net iets beter maakt: De drooglegging in de jaren
20. Gelukkig kunt u als gangster nog steeds binnen in onze ondergrondse
club voor een stevige portie vertier en 'moonshine'!
Dit jaar starten we de avond met een dansinitiatie Boogie Woogie.
PLEEJLIST
Vanaf 20u30 is iedereen welkom in Libertuscentrum "De Brug",
Nekkerspoelstraat 366, Mechelen
(waar vroeger ook het scoutsbal plaatsvond).
De dansinitiatie start om 21u15. Voor een goed plaatsje op de dansvloer,
kan je best op tijd komen.
Vanaf 22u15 is het aan de DJ’s, zij zorgen ervoor dat u de rest van de
avond stevig uit de bol kan gaan op de dansvloer.
NOTTA-DEINSER?
Is dansen niets voor jou? Geen probleem, dan is de lentedans de ideale
gelegenheid om een babbeltje te slaan met de vrienden, of gewoon met
een fris pintje aan de toog te hangen.
We hopen wederom vele ouders, vrienden sympathisanten, (oud-)scouts
te mogen verwelkomen. Allen daarheen!
Vragen, opmerkingen, suggesties?
Contacteer ons via lentedans@parsival.be :-)
TICKETS €4 - verkrijgbaar bij leiding en (oud-)scouts // KASSA €6 // Zaal
“De Brug” (Nekkerspoelstraat)
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Programma Kapoenen
Zondag 21 februari
Van 13 – 15 uur
We gaan zwemmen in het Maanhoevebad. Neem € 2 euro mee.

Zondag 28 februari
Van 14 – 17 uur
We gaan het bos op zijn kop zetten.

Vrijdag 4 maart
Van 18 – 20 uur
Laat je fantasie de vrije loop. We gaan van alles versieren en er nog beter
laten uit zien.

Zondag 13 maart:
Van 14 – 17 uur
We gaan zoeken. Zet dus maar je speurneus al op.

Zondag 20 maart:
Van 14 – 17 uur
Er zijn vele dingen verandert plots

6 – 8 Mei
Hou deze datum zeker vrij we gaan voor de 2de keer op wekend.
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Programma Welpen
Liefste welpen en ouders,
Hier is ons programma voor de komende weken. Als je nog vragen hebt,
kan je ons altijd bellen of mailen.
6102 - 2 - 12 gadnoZ
gaadnaV naag ew stei neod ni teh riatiliM neimoD. eW nethcawrev eilluj
mo 41 ruu tot 71 ruu.
6102 - 2- 82 gadnoZ
eW naag sno nedelkrev en neresuma.Waar? Mechelen, Grote Markt, bij
het Opsinjoor-beeld. Wanneer? Van 14 tot 17uur. Kledij? Uniform, met
daarover je verkleedkledij. Dus zeker bottinnen, korte groene broek en
das!
6102 - 3 - 6 gadnoZ
rooV gaadnav taats re po ed adnega: leev sejtelleps, slaoz ejtreppotsrev,
eobekeik, gnapgnap, llabesab, lepsskeoheird teh, troovozne...
6102 - 3 - 31 gadnoZ
orihC oacac, etkelegfa oksirf. taW toed ed orihc gaarg? kneD flez raam an!
duoH ed etis di netag.
6102 - 3 - 02 gafnoZ
JiW netew flez tein. keoZ raam spit jib eredna nestuocs ;)
6102 – 3 – 52 tot 72 gadjirv tot gadnoZ
DNEKEEW!!!! reeM ofni tglov gon.

Groetjes van jullie liefste leiding!
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Veel plezier met het oplossen van deze zeer moeilijke rebus 
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Programma Wolven
21/02: vandaag is het vergadering van 2 tot 5: Leuk bosspel verkleed je zo
goed mogelijk als minion. NEEM DE VERKLEED KLEREN MEE PERFECT
UNIFORM IN DE FORMATIE
28/02: vergadering van 2 tot 5 de jongens moeten zich verkleden als
meisjes. De meisjes verkleden zich als jongens NEEM DE VERKLEED
KLEREN MEE PERFECT UNIFORM IN DE FORMATIE
6/03: we kijken wie de beste zijn. Zijn het de wolven ? Of de welpen?
13/03: vergadering van 2 tot 5: neem allemaal iet mee op wieltje bv een
step, rollerskates een skateboard maar GEEN FIETS.
26 27 28/03: 2de wolven weekeend jeeeeeeeeeeeeeeej meer info volgt
noch
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Programma Jojo's
Vopolgependepe vepergapadeperipingepen
Zopondapag 21/02: 14 – 17 uupuur
Vapandaapaag zupullepen wepe ziepien wiepie depe bepestepe jopojopo
ipis. Bepen jijpij depe slipimstepe? Kapan jijpij hepet meepeestepe?
Vrijpijdapag 26, zapateperdapag 27 en zopondapag 28/02
Wepe gaapaan opop weepeekepend. Houpou depezepe dapatupum
dupus vapast epen zepekeper vrijpij! Meepeer ipinfopo vopolgt nopog.
Zoperg oopook dapat jepe fiepiets zepekeper ipin opordepe ipis.
Zopondapag 06/03: 14 – 17 uupuur
Wepe sprepekepen apaf ipin Mepechepelepen opop depe Gropotepe
Maparkt aapaan depen Opopsipinjoopoor.
Hopopepelijpijk bepen jepe eper hepelepemaapaal klaapaar voopoor,
wapant zoepoekepen ipis depe boopoodschapap!
Zopondapag 13/03: 14 – 17 uupuur
Hepet kraapaakt nopog eepeens opondeper oponzepe voepoetepen.
Depe wipend waapaait doopoor oponzepe haparepen. Wepe kijpijkepen
eper apal vapast naapaar uipuit, hopopepelijpijk jijpij oopook!
Zopondapag 20/03: 14 – 17 uupuur
Wepe zijpijn hepelepemaapaal ipin depe wapar. Snapap jijpij eper nopog
iepiets vapan? Wijpij ipin iepiedeper gepevapal niepiet meepeer.
Eepeen stepevipigepe Lipinkeper,
Jupulliepie fapavoporiepietepe leipeidiping
jojoleiding@parsival.be
Bekijk ook steeds de site voor mogelijke veranderingen!!
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Bart Peeters – Konijneneten

Jojoleiding – Jojo-eten

Ik ben verdikt, ik moet zoals dat
heet
Daar iets aan doen, ik moet dus op
dieet
Dat is nu juist
iets waar ik tegen
ben
Dat is nu juist iets, iets waar ik niks
van ken

Wij zijn leiding, wij moeten zoals je
weet
Leiding geven, aan die hoop jojo’s
Dat is nu juist
iets wat we heel
graag doen
Dat is nu juist iets, iets zoals
“Gewoon pompoen!”

Van geen chocola meer
Geen friet met mayonaise
Alleen nog sla
En wortels met radijs
Oooooo konijneneten,
ik moet het niet weten, moet het
niet weten
Oooooo konijneneten,
ik moet het niet weten, moet het
niet weten

Een heel tof kamp geven
Geen friet met mayonaise
Ja die jojo’s
Zij vree plezant
Oooooo jojo-eten
Echt niet te vreten, echt niet te
vreten
Oooooo jojo-eten
Echt niet te vreten, echt niet te
vreten

De dictatuur van lijnen en dieet
Is dikke vette onzin zeg ik omdat ik
weet
Dat je daar echt niet veel vrolijker
van wordt
Dus dikke vette onzin, dit leven is
tekort

De tweedaagse stappen ze heel
lang over
Is dikke vette onzin, zeg ik omdat ik
weet
Dat ze dan echt veel, veel op hun
gat zitten
Dus dikke vette onzin, stap nu eens
door

Van geen chocola meer
Geen friet met mayonaise
Alleen nog sla
En wortels met radijs

Een heel tof kamp geven
Geen friet met mayonaise
Ja die jojo’s
Zij vree plezant
Oooooo jojo-eten
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Oooooo konijneneten,
ik moet het niet weten, moet het
niet weten
Oooooo konijneneten,
ik moet het niet weten, moet het niet weten

Ik doe niet mee nee nee ik doe niet
mee
Voor hongerwinter eten is mijn wil
veel te zwak
Ik doe niet mee nee nee ik doe niet
mee
Ik ben een mens en geen
wandelende tak
Geen chocola
Mayonaise
Alleen sala
En radijs

(2x)

Oooooo konijneneten,
ik moet het niet weten, moet het
niet weten
Oooooo konijneneten,
ik moet het niet weten, moet het
niet weten
Oooooo konijneneten,
,
ik moet het niet weten, moet het
niet weten
Oooooo konijneneten,
ik moet het niet weten, moet het
niet weten

Echt niet te vreten, echt niet te
vreten
Oooooo jojo-eten
Echt niet te vreten, echt niet te
vreten
Ik eet niet mee nee nee ik eet niet
mee
Voor aangebrand eten is mijn maag
veel te zwak
Ik eet niet mee nee nee ik eet niet
mee
Ik ben een mens en geen prutsende
jojo
Een heel tof kamp
toffe leiding
Alle jojo’s
zijn plezant

(2x)

Oooooo jojo-eten,
Echt niet te vreten, echt niet te
vreten
Oooooo jojo-eten
Echt niet te vreten, echt niet te
vreten
Oooooo jojo-eten
Echt niet te vreten, echt niet te
vreten
Oooooo jojo-eten,
Echt niet te vreten, echt niet te
vreten
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Programma Givers
Hier het programma voor de komende weken!

Zondagachtentwintigfebrarivantweetotvijf
Boerenenboerinneniedereenzingen
Zaterdagvijfmaartvantwintiguurtotmiddernacht
Vandaagishetlentedans.Hiergaanwijhamburgersenhapjesverkopentenvoor
delevanonsbuitenlandskamp.UniformhoeftnietenkelT-shirt/truiendas.
Brengzekerjulliemama’senpapa’smee!
Zondagdertienmaartvannegentotdertienuur
Weverwachtenjulliemetdefietsenaanhetlokaal.Brengookzwemgeriefenzes
euromee!
Zondageenentwintigmaartvantweetotvijf
Surprisesupriseverrassingverrassingsurprisesuprise!
Buitenlandskampvanzesentwintigmaarttotvierapril!!!!!!!!!!!!!
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Programma VT's
Beste VT’tjes,
Hier zijn we weer met de volgende vergaderingen. En valt er jullie iets op?
We hebben zeker drie vergaderingen op zondag van 2 tot 5 na elkaar!! :o
:o Dat hebben we nog niet veel gezien dit jaar.
Zondag 21 februari: ons nieuwe lokaal bouwen
@lokaal
14u – 17u
Meebrengen: Een bouwmateriaal (baksteen, stukje isolatie, …)
Zondag 28 februari: Je zal wel zien of net niet
@lokaal
14u – 17u
Zondag 6 maart: Fooooood!!!!
Je moet s ’middags niet te veel gegeten hebben want wij gaan ons
volsteken voor de rest van de week.
@lokaal
14u – 17u
Zaterdag 12 maart: Wat eten we vandaag?
Het is de jaarlijkse spaghettiavond!! Verkoop zoveel mogelijk
kaarten zodat we zoveel mogelijk volk hebben!
@lokaal
De juiste uren worden nog meegedeeld
Zondag 13 maart: Geen vergadering
@bedje
Zolang als je wil
Zondag 20 maart: Wat, oh wat zullen we doen?
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@lokaal
14u – 17u
Vrijdag 25 maart: We vertrekken op buitenlands kamp ! ! ! ! ! !
Kan je niet komen? Verwittig dan STEEDS op: vtleiding@parsival.be
Hou ook steeds je GSM of de site in het oog, want dingen kunnen snel
veranderen!!
Vink
Marmot

0474/53.34.29
0478/04.50.92

vink@parsival.be
marmot@parsival.be
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Spaghettiavond en jeneverbar
VT’s
Zoals elk jaar gaan we met de VT’s op Buitenlands Kamp. Dit jaar zoeken
we de oorden van Sardinië op. Omdat dit alles nogal veel geld kost
moeten we dit kunnen financieren. Daarom organiseren de VT’s al enkele
jaren de spaghettiavond en de jeneverbar.
Jeneverbar vrijdag 26 februari:
Om 20u kan u op de koer van het lokaal terecht om in de gezelligheid van
een kampvuur en vrienden (die u uiteraard zelf meebrengt) te genieten
van onze heerlijke jenevers. Bent u geen jeneverfan? Geen probleem
want het bier staat ook koud!
Spaghettiavond zaterdag 12 maart:
Een mens moet eten, maar daarom moet een mens nog niet koken! Dus
koken wij graag voor u op onze spaghettiavond. Onze koks zorgen jaar na
jaar weer voor heerlijke, zeer smaakvolle spaghetti. Wat de saus telkens
weer zo goed maakt zijn de vers gesneden groenten en ons heerlijke
gehakt.
Bent u vegetariër? Ook aan u hebben we gedacht. Daarom hebben we
ook saus zonder vlees.
Inschrijven kan u doen op vtleiding@parsival.be of u kan ook gewoon
kaarten kopen bij onze VT’s of bij de VT-leiding.
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Hopelijk tot dan!
Caracara, Coscoroba, Gliridae, Goendi, Jako, Lieuw, Mandrill, Patrijs,
Raccoon, Secretarisvogel, Smelleken, Sneeuwpetrel, Marmot & Vink
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ARAstrologie
VISSEN
20 februari - 20 maart
Je hebt onlangs iemand leren kennen op een scoutsevenement. Leer hem
of haar beter kennen, want de sterren staan gunstig voor het ontspringen
van een nieuwe relatie. Zorg voor een date op Valentijn en Cupido zal de
rest doen.
Favoriete drank van de maand: Wijn

RAM
21 maart - 20 april
Aangezien je deze periode hoogstwaarschijnlijk een jaartje ouder wordt,
zal je dit uitgebreid vieren. Dit jaar zal je dit met grote middelen vieren en
haal je de (iets te zware) drank boven. Doe het rustig aan, maar vier het
goed!
Favoriete drank van de maand: Vodka

STIER
21 april - 20 mei
De krokusvakantie is juist gepasseerd. Het wordt weer een drukke tijd
voor jou op school of op je werk. Zorg dat je genoeg rust, want anders zal
de griep je te pakken krijgen en zit je alleen nog maar achter op je
schema.
Favoriete drank van de maand: Thee

TWEELINGEN
21 mei - 21 juni
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De sterren weten dat je het deze maanden iets gezonder gaat proberen
doen. Ze voorzien veel sport en fruit in je leven. Vandaar dat je we
aanraden om sinaasappelsap te drinken.
Favoriete drank van de maand: Sinaasappelsap

KREEFT
22 juni -22 juli
Verwen jezelf maar eens goed: je hebt het verdiend na deze maanden.
Geniet van elk dessertje, waarvan milkshakes er vele zullen zijn!
Favoriete drank van de maand: Milkshake

LEEUW
23 juli - 23 augustus
Je bent de laatste tijd zeer moe, omdat je te veel hooi op je vork neemt.
Maar de sterren geloven in jou en weten dat je al het werk aankan. Ze
raden je aan om je dagen te beginnen met een koffie’tje.
Favoriete drank van de maand: Koffie

MAAGD
24 augustus - 23 september
De sterren hebben niets groots of speciaals gepland voor jou. Geniet van
deze eventloze periode, want wie weet wat de sterren volgende keer
brengen, met een klassieke pint!
Favoriete drank van de maand: Bier

WEEGSCHAAL
24 september - 23 oktober
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Je zit wat in de knop met jezelf: daarom raden de sterren aan om Red Bull
te drinken want het “geeft je vleugels”.
Favoriete drank van de maand: Red Bull

SCHORPIOEN
24 oktober - 22 november
Deze periode zijn de sterren stil rond jouw toekomst. Kies je favoriete
drank/cocktail en maakt deze maanden episch in plaats van saai!
Favoriete drank van de maand: Cocktails

BOOGSCHUTTER
23 november - 21 december
Deze periode kende een slechte start voor jou. De winter zorgde ervoor
da je ziek werd. De sterren raden rust, slaap en veel warme chocomelk
aan.
Favoriete drank van de maand: Chocomelk

STEENBOK
22 december - 20 januari
De winter is bijna gedaan en jij zal uit je winterslaap ontwaken. Samen
hiermee ontdek je terug dat er feestjes zijn en hiervan zal jij niet weg te
slagen zijn. Deze periode zal jij het middelpunt van de feestjes zijn.
Favoriete drank van de maand: Hoegaarden of Kriek

WATERMAN
21 januari - 19 februari
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De sterren lijken wel in verbinding te staan met Maurice van F.C. De
Kampioenen. Ze schreeuwen namelijk om naar de Colruyt in Pasbrug te
racen en pakken fristi in te slaan. Want je gaat het nodig hebben.
Favoriete drank van de maand: Fristi
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Sjorren, knopen en technieken
met Marmot
Hier vind je vragen over sjorren, knopen en technieken van onze lezertjes
die wij dan zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Zit je zelf met
een vraag? Kan je niet zo goed sjorren maar weet je niet wat je fout doet?
Weet je stiekem niet goed het verschil tussen een steekschup of een
truffel? Vraag het aan Marmot! Al jullie vragen kan je mailen naar
pk@parsival.be

Dag Marmot,
Je zegt dat als je het verschil tussen een steekschup en een truffel niet
kent, dat we dan een mail moeten sturen naar u. Maar het verschil is toch
duidelijk? Een truffel is om op te eten en een steekschup dient om mee te
schuppen.
Linker,
Ikke

Dag Ikke,
Een truffel kan inderdaad opgegeten worden, maar dat is niet de truffel
waar we het hier over hebben. Een truffel (links) is ook een naam voor
een soort schup. Deze gebruiken we om losse grond mee te verschuppen.
Een steekschup (rechts) daarentegen gebruiken we meer om harde grond
los te maken.
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Dag Marmot,
Ik doe dit jaar men eerste wolvenkamp. We hebben bij de welpen op kamp
al wel iets geleerd over sjorren, maar dit ben ik al een beetje vergeten. Zou
je het nog eens snel willen uitleggen zodat ik tegen het kamp ongeveer
weet wat ik moet doen?
Eerste jaars wolf

Beste Wolf,
Leden die staan te popelen om hun technieken bij te schaven
tegen het kamp, dat zien we graag! Een sjorring begin je met
de timmermanssteek. Het oog van de timmermanssteek
bevindt zich dan aan de rechterkant. Je vertrekt met je touw
recht uit het oog.
Na de timmermanssteek komen we bij het eigenlijke
sjorren. Je slaat het touw drie keer (of meer) om de palen
heen. Elke winding leg je netjes naast de vorige en trek je
stevig aan. Je werkt steeds “binnen-buiten”. Vergeet niet
het touw na elke ronde goed aan te trekken zodat er zo min
mogelijk speling op zit.

De volgende stap is het woelen. Je slaat het touw tussen
de palen door om de winding heen. Elke woeling trek je
weer strak aan. De maximaal drie
woelingen leg je naast elkaar. Je werkt
van de vaste paal naar de losse paal toe.
Om te eindigen leg je mastworp. Je legt de mastworp op
de losse paal, dus de andere paal dan die waar de
timmermanssteek op ligt!
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Gouwe Ouwe met Mustang
De leiding mestte het lokaal nog eens uit en we kwamen weer
verschillende dingen tegen. In de knutselkast vonden we een oude
tekening van 1 van de leden. Hier onder zien jullie het teruggevonden
kunstwerk!
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Spaaractie Joyvalle en
Appelsientje
Het is weer zover, de rode flapjes verschijnen aan de Joyvalle melkbussen
en sinds vorig jaar ook aan de Appelsientje sinaasappelsapbussen!
Drinken jullie thuis melk van Joyvalle en sinaasappelsap van Appelsientje
(of zouden jullie dat even willen doen)? Dan hebben wij jullie zeker nodig!
Het is de bedoeling om zoveel mogelijk rode flapjes te verzamelen die je
op de bussen melk en sinaasappelsap vindt. Per 10 flapjes krijgen we nl.1
gratis bus melk voor op kamp! Trommel dus al jullie familie, vrienden,
buren en kennissen op om met ons mee te sparen want de
jeugdbeweging die de meeste flapjes heeft, wint ook een fantastische
‘culinaire verrassing’ op kamp!
Hopelijk kunnen we massaal op jullie rekenen! De flapjes mag je steeds
aan ons afgeven wij zorgen voor de rest.
Stevige linker,
De leiding
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Zoekertjes
Beste ouders, leden en sympathisanten
Wij zijn nog opzoek naar enkele zaken:
- microgolfoven
- Frigo
- oude fietspompen
Indien jullie hier iets van hebben en jullie het niet meer nodig
hebben, stuur dan een mailtje naar materiaal@parsival.be en
grl@parsival.be
Voor de fietspompen moeten jullie geen mailtje sturen, die
mogen jullie zo meegeven tijdens een scoutsvergadering.
Bedankt!
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Wij willen graag weten...
Kleur het juiste bolletje en bezorg dit terug aan de leiding.
Hoe lees jij de PK het liefst?
o Via de computer *
* alle PK's zijn te vinden via onze site www.parsival.be

o De papieren versie
o Beide
Zou je de PK nog lezen indien hij enkel op de site komt te staan?
o Ja
o nee
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