
 
 

PARSIVALKRANTJE 2 



Voorwoord 
 
Beste leden, ouders en sympathisanten, 
 
Het laatste PARSIVALKRANTJE van het jaar is een feit. In 
deze editie vinden jullie heel veel foto’s, verslagen van 
vergaderingen, wist-je-datjes, etc. Achteraan vinden jullie 
leuke extra’s, zoals meer over Parsival Knalt, onze bouw, 
een horoscoop en dergelijke meer. Wat gaat de tijd snel, 
toch gaan we de drie volgende maanden nog veel leuke 
dingen doen! 

BELANGRIJK! Wegens de examens houden we als leiding 
in juni avondvergaderingen, check hiervoor zeker onze 
site om op de hoogte te blijven! 

Het leuke aan het feit dat het jaar bijna ten einde is, is dat 
het kamp eraan komt, joepie! Kijken jullie er ook zo hard 
naar uit? Dit jaar slaan we onze tenten op in het beboste 
VESQUEVILLE waar we weer tal van herinneringen zullen 
maken. Meer info over het kamp volgt nog in het 
kampboekje, dat jullie snel kunnen verwachten.  

Heel veel leesplezier! 
 
Stevige linker, 
Het PK-team 
Caracara, Smelleken, Jako, Gliridae en Hystrix 



 

Inhoudsopgave 

o Databank 

o Kapoenen 

o Welpen 

o Wolven 

o JoJo’s 

o Givers 

o VT’s 

o Jako’s survival guide 

o Caracarastrologie 

o De keuken van Gliridae 

o De vraag van de maand door 

Smelleken 

o Parsival Knalt 

o Help ons sparen! 
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Databank 

 

 
 
 

Ouderdag 
29 april 

 

Dijle op de Dijle 

13 mei 

Eerste inschrijvings-  
dag kamp 

26 juni 
 

 
Tweede 

inschrijvingsdag 

kamp 5 juli 

 

Buitenlands- 

kamp VT’s  

1-12 juli 

 

Begin kamp 30 juli 

Einde kamp 9 aug 
 

Bezoekdag 
5 augustus 

 

Camion 
inladen 
27 juli 



 

  



 

Wat doen onze Kapoenen op zondag? 
Tijdens de vergaderingen op zondag amuseren we ons rot! De 
leiding heeft daarom een collage gemaakt waarin onze 
mooiste momenten tot nu toe staan. Op deze manier kunnen 
de ouders ook eens meegenieten en zien wat wij telkens 
uitspoken bij Parsival. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geduldig wachten op 
snoepjes van 
Sinterklaas… 

En toen moest de 
leiding bij 
Sinterklaas komen 
oei… 

Samen raketten 
knutselen om 

daarna te lanceren, 
wauw! 



 

 

 
 

 
 
 

Spelen op weekend! 



 

 
 
 
 

 

Mmm… cake! 

Tip: Meer foto’s kan je 
vinden op onze website. 

Zo, de lente komt er weer aan en onze uitbundige, creatieve en plezierige 
zondagen gaan nog een tijdje door. 
Toch maken we ons stilletjes aan al klaar voor het scoutskamp in augustus. 
De leiding kijkt er alvast reikhalzend naar uit, hopelijk onze kapoenen ook. 
Knipoog! 
 

 



 

 



 

 
  

De Welpen gingen op weekend… 
… en amuseerden hun rot! Meerdere welpen verdienden hun das en 
andere verdienden hun ster. We zagen vele blije gezichtjes! 
Kijk maar mee met wat we deden. 



 

 
  

We deden nog véél meer! 
We ontdekten nieuwe spelletjes, we maakten nieuwe vriendjes, we 
ontdekten nieuwe plaatsen en we hadden veel plezier! 
 



 

  



 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  

Teken- en dichttalentjes onder ons! 
De Welpen schreven ook een lieve brief aan hun leiding en tekenden enkele 
vriendjes! Hier een selectie! Wat een dichttalentjes en tekentalentjes onder 
ons… 
 



 

Hebben we ook inkleurtalentjes onder ons? 
 



 

  

  



 

Dit jaar hebben de wolven al enorm veel dingen 
gedaan! Zo hebben ze bijvoorbeeld per twee voor 
een ei-kind gezorgd, een echte film gemaakt (én naar 
de première gegaan), met katapulten laten zien dat 
zij de beste piratencrew hadden, goud gezocht en de 
moord op Sinterklaas opgelost. Gelukkig was de 
leiding aanwezig om foto’s te nemen van deze 
bijzondere momenten! 
Neem een kijkje naar deze prachtige families! 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
  



 

  



 

Speciaal voor jullie een kijkje achter de 
schermen van de Wolvenfilm!  

 
 
 
 
 

 
 
 

  



 

Screencaps van de Wolvenfilm: 

 
 

  



 

  

 
  



 

Piraten en katapulten: 
 
 
 
 

 

 

 

 
Wolvenweekend 1: 
  



 

De leiding wil de wolven alvast bedanken om het jaar 
tot nu toe zo ontzettend leuk te maken! Wij kijken 

alvast uit naar het kamp! 😊  
  



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
  

Die yo-yos het die afgelope ses maande verskillende 
dinge gedoen.  
Nadat die eerstejaars nat geword het tydens die 
openingsvergadering, kon ons regtig vlieg. Dit was ook tyd dat 
ons met die knoppies begin het, sodat die yo-yos moedig op 
soek was na geskenke vir die vasvra en ook 'n gocart self 
gemaak het. Hierdie het natuurlik getoets op ons groot pops.  
Na die knal het ons tyd gehad vir 'n roete en dan was dit tyd vir 
die bekende tweedejaar naweek. Van hamburgers eet om 
lepels in die donker te soek. Dit was nog 'n top-uitgawe. Na 'n 
paar gereelde vergaderings soos bosspeletjies, die jaarlikse 
mosselwedstryd en 'n paar aandbyeenkomste was dit tyd om 
te wys wie die beste geblaf het. Almal het hulself geklee om hul 
casino's te vertoon en baie geld te verdien. Met al die geld wat 
verdien is, moes hulle iets kon doen, omdat hulle in dwelms 
kon belê en net ryker kon word deur 'n beurs. Slegs voordele 
vanjaar. Omdat ons yo-yos ons nog nie so goed ken nie, het 
hulle 'n vasvra oor die leierskap gespeel sodat hulle meer oor 
ons lewens kon leer.  
Weereens was dit tyd vir 'n naweek en hierdie keer was die 
tweede jaar ook toegelaat. Ons het ons fietse geneem en na 
Lier gery waar ons 'n topnaweek gehad het. Ongelukkig moes 
die yo-yos 'n bietjie studeer as hulle hul geledere wou verdien 
en dit is sonder enige probleme behaal. Behalwe om te 
studeer, het ons ook ander en mooier dinge soos swem 
gespeel, speletjies gespeel wat 'n uur lank duur, en nie 
billekeklets nie. 
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Important information report about the secret assignment weekend: 

The beginning of the special mission 
Starting Location: Grand central station  
Date: 30/03/2018   Time: 18u45 
Target: ùjkqdjfkf,qmvlskc,qmsjpdioqvnqmslvcjnqsojvàqçuf 
 
The Parsival secret black ops team with six  
highly trained individuals: 
Spider-ape, sticktail, K9-is, laister, Bernersendog and Tuur. 

On the photo at the bottom of the page you can see them in their super duper totally 
invisible camouflage. The vehicles that they were using during the mission were 2-wheeled 
cars, from which the engine had been removed. 

Due to some unannounced circumstances the team ate nothing but kebab for the  
whole mission. One of them even only ate pitta sauce. This was not a really great plan 
because pitta sauce is a very good stimulator for the bowel movement. The  
agent who ate the pitta sauce has been suffering from some volcano explosions from  
his behind…   … if you know what I mean. 

 



 

 
 
  

When the agents arrived at the super duper highly secret and hidden location 
located at saint-hubert, they sat up the camp. (as shown above) 
The camp existed of three little houses, without a kitchen or even a toilet. The 
houses were built with light weight fabrics and not even with bricks! Because the 
agents wanted to leave without a trace, they disassembled the little houses and 
took them along.  
During the mission the agents needed to fight the most gruesome monster ever 
seen by mankind: THE KWABFACE 

 
 
At the first encounter with this horrific wild beast, the agents ran like hell. 
They were no match for it. When we zoom in on some of the pictures you can 
really see the frightened look on their faces. 

This horrific beast has already countless 
deaths upon his conscious. It won’t stop for 
anything and will devour everything in its 
path.  
 
To defeat this very dangerous enemy the 
team of agents had to work together like 
they never did before… 

 



 

  

 
To our deepest regrets we are not able to give you any details about the fight of the 
century. We can however give you an exclusive picture of the death of the foul monster. 
But everything we know is that the beast was eventually defeated. The mission had 
proved to be successful! 

 

The end of the special mission 
Location: Grand central station 
Date: 01/04/2017   Time: 17u00   thanks to the stupid NMBS agency 
we suffered from a huge delay. We stood in the rain for more than an hour. Thanks a 
lot NMBS(hit). 
 

Additional information 

k,cmlk,dzml kz,ekznez Scouts mlksd,vùqlks,cmqksjnqkv Parsival mjsqnmqsn jknmjs Is 
nv Is m snvmqlsknvmqsvqnfmovnz the lksùqlskncqsnc qmsknvqmlscqsmlcn m 
lsncmqslcn sqklscmqs Best xcnlsvnqsvlkqjsnvlqsjndl 

 

When the night fell the brave men 
prepared themselves for the fight of 
their lives. The sun went down and 
the sky turned black. Clouds began to 
form and rain started to fall. 
Everything about that night spelled 
disaster… 

Remember to destroy the report after reading! Set on fire or let it be eaten by a dog. 
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Het belangrijkste van een VT-jaar is op buitenlands kamp gaan. 
Deze groepsfoto is van de dag dat de VT’s te weten zijn gekomen 
dat we naar Kroatië trekken dit jaar! Het is ook de dag dat ze hun 
befaamde VT-trui kregen! 
 
 
We willen graag iedereen bedanken die naar onze activiteiten is 
gekomen en ons heeft gesteund! Dankzij jullie kunnen we ons 
laatste jaar als lid op een geweldige manier afsluiten op 
buitenlands kamp! 
 
 
Alpaca, Ani, Bij, Chimpansee, Damhert, Eekhoorn, Flicka, 
Frankolijn, Mier, Oeakari, Olifant, Reiger, Schaarbek, Serval, 
Steenarend, Stekelvarken, Zwaan, Ara en Pelikaan 
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We zijn ook al op weekend geweest! 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  

Wist je dat ... 
- De vt’s kunnen vuurspuwen 
- We gedevalkart hebben op weekend 
- Er veel wind was de tweede nacht 
- Reiger en frieten geen goede combinatie zijn 
- Niet iedereen een cassettespeler heeft 
- De Walen vreemde mascottes hebben 
- Verbrande croques nog smakelijk zijn 
- Conducteurs ook vriendelijk konden zijn 
- Luik een cool station heeft 
- We in het totaal met 18 mensen op weekend waren 
- Chocomelk en vanille lekker is 
- De toeristische dienst goede toiletten heeft 
- Een kind bijna op Eekhoorn zijn voeten heeft gespauwd 
- Een bosweg in een rivier verandert als het regent 
- 28 oktober nationale “Kalemba Wegue Wegue” dag is 
- Lachtherapie grappig is 
- Bambi eigenlijk homo is 
- Treinen nooit op tijd zijn 
- Een rood-wit lint pijn doet als je erdoor gaat 
- Er 14 flesjes water in een scoutsbroek passen 
- Limonade heel goed binnen gaat 
- Bambi hoogtelijnen als wegen bekijkt 
- Ara haar limonade heilig is 
- Mensen echt schrik hebben van boeren 
- Mensen verrassend graag vogelbollen en WC-papier kopen 



 

 
  



 

 
  



 

Gelukkig hebben we ook al spelletjes gespeeld! 
 
  



 

  

WAARSCHUWING 
                 Er zijn geen VT’s getrouwd, verloofd, bezwangerd op de scouts! 



 

 
  

Soms zijn we niet op stap met VT’s, maar wel met kapoentjes die hun 
middagdutje en avonddutje nodig hebben. 
 
Als de VT’s niet aan het slapen zijn, zijn ze hard aan het werken, 
dansen of hun amuseren. 



 

 
 

 
  



 

 



 

Zelfgemaakte 
waterfilter 

Vandaag leren we hoe we zelf een waterfilter kunnen 
maken met spullen die we makkelijk thuis of in het bos 
vinden. Het is belangrijk om veel water te drinken 
wanneer je onderweg bent, daarom is dit het eerste dat 
we leren in ‘Jako’s survival guide’.  
 

Benodigdheden: 
 Een zakmes (vraag altijd aan mama en papa om je 

te helpen) 
 Een plastieken fles 
 Een drinkfles om het gefilterde water op te 

vangen 
 Kiezelstenen, mos, zand en kledijstof 

Stappenplan: 
 Ga eerst op zoek naar stromend water. Zoek dus 

een riviertje. 
 Vraag aan je mama of papa om met het zakmes de 

onderkant van je lege plastieken fles af te snijden. 
 Hou de fles omgekeerd en vul de fles met 

afwisselende lagen van de kiezelstenen, mos, 
zand en de kledijstof. Indien je de dag voordien 
een kampvuurtje hebt gemaakt kan je ook een 
laag houtskool toevoegen. 



 

 Haal het stopsel van de fles en hou je drinkfles 
eronder. 

 Vul de fles met het water van de rivier. 

Wat gebeurt er? 
 Wanneer je het water in de fles giet zal het zich 

een weg banen tussen de verschillende lagen die 
je in de fles hebt gecreëerd. Die lagen zorgen 
ervoor dat het water gefiltreerd wordt. 

 Wanneer je niet helemaal zeker bent van de 
zuiverheid, kan je het water best nog eens koken 
op een vuurtje. 

Extra tips om stromend water te vinden: 
 Water stroomt altijd bergafwaarts. Je zal dus 

makkelijker een rivier in bijvoorbeeld een vallei 
vinden. 

 Stromend water zoeken hoeft niet alleen met je 
ogen. Je kan het water ook heel vaak horen 
stromen. Spits dus zeker je oren! 

 
 
 
 
 



 

  



 

Caracarastrologie 

In deze volledig nieuwe rubriek breng ik een hulde aan de 
goede oude tijden waarin Onze redactie de Rubriek 
‘Arastrologie’ publiceerde, echter moest deze wegens 
tekort aan lezers ermee ophouden. Echter zijn we volledig 
terug met gloeiendhete astrologie en dat dan wel door 
uw vertrouwde waarzegger en sterrenlezer Caracara! 
 
Uw unieke voorspelling per sterrenbeeld 
Horoscoop Waterman 
Het is goed om wat meer tijd aan sport te besteden. 
Misschien kun je dat ook in de buitenlucht doen, want een 
beetje frisse lucht en wat zonnestraaltjes kun jij wel 
gebruiken. Je loopt jezelf in ieder geval weer eens heerlijk 
in de weg. Heb je dan totaal niets geleerd van de vorige 
keer? Denk goed na wat er toen ook alweer misging. Dan 
kun je vast beredeneren hoe je dit nu oplost. Het is 
waarschijnlijk simpeler dan je denkt. 

Horoscoop Vissen 
Ben je echt zo koppig, of stuur je gewoon aan op een 
confrontatie? Ook al geniet jij van die felle discussies, voor 
anderen kan het nogal overrompelend zijn. Niet iedereen 
is opgewassen tegen jouw heftige kritiek en scherpe tong. 
Jij kiest steevast het moeilijkste pad. Maar soms mag je 
best de makkelijke weg kiezen. Dat zou je veel tijd en 
moeite besparen. Zolang je integer blijft, zal het je 
geloofwaardigheid echt niet aantasten. 
  



 

Horoscoop Ram 
Kijk je papieren eens goed na en check of je alles wel 
zo goed hebt geregeld als je denkt. Sommige dingen 
kunnen waarschijnlijk veel eenvoudiger en goedkoper. 
Of misschien zelfs wel betrouwbaarder. Vrije tijd zal 
ook ingepland moeten worden. Leg dus eens jouw 
agenda naast die van je partner of goede vriend of 
vriendin en plan wat leuks samen. Zorg er in ieder 
geval voor dat je de boel bij kunt blijven benen, ook 
al neemt je carrière een vlucht. 
 
Horoscoop Stier 
Wees er niet te veel op gebrand om je gelijk te 
krijgen. Je weet dat je gelijk hebt, maar soms moet 
je voor een wat meer tactische aanpak kiezen. Dat kan 
betere resultaten hebben dan voet bij stuk houden. Je 
krijgt het erg druk met je werk, dus ga maar eens even 
zitten met de agenda. Je kunt niet meer 
lanterfanteren, hoe graag je dat ook zou willen. Je 
moet hard aan de slag. 
 
Horoscoop Tweelingen 
Je zou wel wat meer aan sport willen doen, maar je 
hebt niet zo veel tijd. Probeer dan in ieder geval al 
een sport of sportschool uit te kiezen. Maak ook alvast 
wat gaatjes in je schema, want op deze manier komt 
het er natuurlijk nooit van. Net wanneer je vindt dat 
iemand die je zeer na staat te weinig aandacht voor 
je heeft, staat hij of zij met een leuke verrassing voor 
de deur. Waarschijnlijk laat jij dus wat duidelijker 
blijken wat je ergens van vindt dan jij zelf denkt. De 
hints zijn opgepikt. 
 
 



 

Horoscoop Kreeft 
Je ziet de dingen vanuit een andere, geheel eigen 
invalshoek. Dat kan zeer vernieuwend werken. De 
mensen moeten alleen nog begrijpen wat jij bedoelt, 
dan kom je er wel. Liegen is nooit goed, maar soms is 
een leugentje om bestwil noodzakelijk. Bedenk wel bij 
jezelf wat voor gevolgen dat kan hebben. Ben jij echt 
te vertrouwen, of voelt een ander dat niet zo? Streef 
er dus naar om een zo eerlijk mogelijk persoon te zijn 
en te blijven. Dat komt je integriteit zeer ten goede. 
 
Horoscoop Leeuw 
Zet je prioriteiten op een rijtje, dan kun je gericht 
werken aan de dingen die er echt toe doen. Jij kunt 
de belangrijke zaken soms niet zo goed scheiden van 
de minder belangrijke dingen, Het is van belang dat je 
vandaag een goede indruk maakt en jij weet wel 
waarom! Doe dus je uiterste best en zet sommige 
principes gewoon even opzij. Dat maakt het allemaal 
een stuk makkelijker. 
 
Horoscoop Maagd 
Wanneer je dingen gaat missen, bedenk dan dat de 
tijden veranderen. Er komen altijd weer nieuwe 
dingen. Toch zullen oude dingen daar plaats voor 
moeten maken. Probeer er gewoon met een goed 
gevoel aan terug te denken. Er staat je een beloning 
te wachten. Die zou je echter ook in figuurlijke vorm 
kunnen ontvangen. Zie je wel dat alles in drievoud 
terug komt? Ook wanneer je goede dingen doet. 
 
 
 
 



 

Horoscoop Weegschaal 
Neem geen beslissingen over dingen waar erg veel geld 
mee gemoeid is. Laat daar eerst eens iemand naar 
kijken die er werkelijk verstand van heeft. Laat je 
zeker niet opjutten, maar wees even zuinig. Je neemt 
alle emoties en gedachten van de mensen om jou heen 
waar. Dat is erg vermoeiend voor je. Probeer dat dus 
een beetje uit te schakelen en concentreer je wat 
meer op jezelf. 
 
Horoscoop Schorpioen 
Je bent op verschillende fronten orde op zaken aan 
het stellen. Dat is mooi. Je hoeft niet alles te bewaren 
voor later. Je leeft in het nu, dus maak er ook maar 
gebruik van. Je hebt immers niet eeuwig de tijd. Laat 
die emoties maar komen, ze zullen je geen kwaad 
doen. Het is in ieder geval niet goed om alles weg te 
stoppen. Doe jezelf niet anders voor dan je bent. 
 
Horoscoop Boogschutter 
Het is nu het beste om bepaalde kwesties even te 
laten rusten. Haal ook vooral geen oude koeien uit de 
sloot. Dat zal de situatie er namelijk niet echt beter 
op maken. Het is nu zaak dat de boel weer even 
opklaart. Als je alles wilt redden, zal je toch snel in 
actie moeten komen. Met wat gevoel voor humor, 
inzicht in jezelf en oprechtheid kun je dit vast nog wel 
creatief oplossen. 
 
 
 
 
 
 



 

Horoscoop Steenbok 
Je stapt overal meteen voluit in. Je kijkt niet eerst de 
kat uit de boom, maar gaat meteen voluit. Dat maakt 
je wie je bent, het is ook vaak een goede eigenschap. 
Toch is het ook erg lastig voor je portemonnee. Over 
sommige dingen kun je dus beter twee keer nadenken. 
Probeer die goede vriend of vriendin te blijven die je 
nu bent. Dat is belangrijk voor de mensen om je heen, 
maar ook voor jezelf. 
 
 
 

 



 

De keuken 
van Gliridae 
Vandaag maken we in de 
keuken van Gliridae: bloemkool 
met puree en worst. Zoals altijd 
leggen we het recept uit voor 
het gewone kookfornuis en voor 
op een houtvuur.  

Benodigdheden voor 4 personen 

 1,5 kg aardappelen 
 1 bloemkool 
 4 worsten (naar keuze, dit kunnen chipolata’s 

zijn, gewone boerenworst of kippenworst) 
 Melk 
 Bakboter 
 Kruiden: peper, zout, nootmuskaat 

Bereiding 
Kookfornuis Houtvuur 
Haal de bladeren van de bloemkool en spoel de 
roosjes af met koud water. 
Schil de aardappelen. 

 
Doe ze in een pot op het 
vuur en vul deze pot voor 

de helft met water. 

Doe ze in een pot op 
het vuur en vul deze 
pot met water tot alle 
aardappelen volledig 
onder staan. 
 



 

Leg de bloemkolen in een pot met water en zet deze 
op het vuur 

Doe bakboter in een pan en bak de worstjes. 
 

Kook de aardappelen en de bloemkool tot ze volledig 
gaar zijn (als ze zacht zijn wanneer je erin prikt). 

 
Als de aardappelen en de bloemkool gaar zijn, giet dan 

het water weg. 
 

Plet de aardappelen en giet er wat melk bij. Voeg ook 
wat kruiden toe (zoals zout, peper en nootmuskaat) 

om op smaak te brengen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Smakelijk! 
 
 
 
 

Wat hebben we vandaag geleerd: 
1. Koken is niet zo moeilijk als je denkt. 
2. Patatjes op een houtvuur moeten helemaal 

onderstaan terwijl als ze op een gewoon 
kookfornuis zouden staan de pot maar tot de 
helft gevuld moet zijn. 

3. Samen koken is altijd leuker dan alleen. 



 

Vraag van de maand 
 
In deze rubriek staat telkens een vraag centraal waarop 
Smelleken nauwkeurig antwoord probeert te geven. De 
vraag van deze maand luidt: 

‘Hoe ver staat de bouw van onze lokalen?’ 
 

Ondertussen is algemeen geweten dat scouts Parsival 
weldra naar een andere locatie verhuist: de voormalige 
atletiekpiste in de Valkstraat. Daar kreeg ons nieuwe 
lokaal de afgelopen maanden stilaan vorm. Toch bleef het 
opvallend mysterieus rondom het gehele project en 
daarom kwam de voorbije maand regelmatig de vraag 
bovendrijven hoever de bouw nu precies staat.  

Slecht weer 

‘Momenteel zijn de werkmannen druk in de weer met het 
metsen van de binnenmuren’, zegt Patrijs van de ploeg 



 

techniek. ‘Deze 
stap nam helaas 
wat meer tijd in 
beslag dan in 
eerste instantie 
voorzien was. 
Daarom staan 
we nu wat 
achter op de planning.’ Dat valt te wijten aan het slechte 
weer van de voorbije maanden. ‘Daar kunnen we spijtig 
niets aan veranderen.’ 

Ook het bouwcomité zit niet stil. ‘Intussen maken we 
beslissingen over de indeling van het materiaal- en 
sjorkot. Daarvoor moeten we metingen uitvoeren zodat 
alle welfsels en balken kloppen’, vertelt hij.  

Werfactie 
Verder roept Patrijs iedereen op om deel te nemen aan 
een werfactie die zal plaatvinden op zaterdag 28 april 
2018. ‘We zoeken enkele vrijwilligers die willen helpen 
met wat klusjes op de werf. Het lijkt ons fijn om met een 
enthousiast team zelf de handen uit de mouwen te 
steken.’ De brief van dit initiatief kan je terugvinden op 
de website van Parsival.
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Parisval knalt 2017! 

 
 
       

We begonnen het weekend met een quiz! 

VRIJDAG 



 

 

… En alleen 
maar winnaars! 



 

 
  

Prijzen voor 
iedereen 

ZATERDAG 

Go-cart Derby 



 

 
 

 
  

Indianen & Cowboys 



 

 
 
 

 
 
  
  

OPTREDENS 



 

  

Ontbijt 

Mountainbike 

ZONDAG 



 

 
 

 
 

 
 

The challenge 



 

 
 
 
 
 
 
  
 

Dankuwel 
Een welgemeende dankuwel 
aan alle vrijwilligers én aan 
iedereen die is langsgeweest en 
ons heeft gesteund op onze 
Knalt. Houd alvast het weekend 
van 12 – 13 – 14 oktober vrij 
voor onze volgende editie! 



 

 
 
 
  

Help ons sparen! 
Lekker op kamp is terug. Ook dit jaar doen we terug mee! Dat 
betekent dat we weer voluit flapjes sparen om gratis melk en 
fruitsap op kamp te kunnen verdienen. Tot en met 31 mei 
2018 kunnen jullie massaal flapjes sparen. Per 10 houten 
flapjes kan de scouts 1 liter gratis melk krijgen voor op kamp 
deze zomer.  
 
Hoe werkt het? Heel eenvoudig: 

1. Drink véél melk van Joyvalle en véél fruitsap van 
Appelsientje! 

2. Zoek naar de rode flapjes op de verpakkingen en 
knip ze af! 

3. Breng de flapjes op tijd binnen! Geef ze af aan onze 
leiding! (ten laatste zondag 27 mei) 

Alvast bedankt! 
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