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Voorwoord 

 

Beste lezer, beste leden, beste ouders, 

 

Als u dit leest, heeft u het tweede parsivalkrantje ontvangen. 

In deze editie kan u de verslagen van de vergaderingen en 

weekends van uw kleine spruit lezen en vooral heel veel foto’s 

bekijken.  

Deze keer zit het krantje in een nieuw jasje. Een A4 jasje! Het ziet 

er misschien anders uit, maar evenveel leesplezier verzekerd! 

 

Stevige linker,  

De leiding 

  



 
 

Kapoenen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Hoe leuk kan het toch zijn als de mama en papa eens 

mee naar de scouts mogen komen:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ons weekend was dan ook weer super mega bangelijk 

LEUK! 

 

 

  

 

  

Vrijdag voor we 

moesten gaan slapen 

hebben we nog 

spelletjes in onze 

slaapzak gespeeld:  

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag gingen we 

testen welke kapoen 

het beste kon 

sporten. In de 

namiddag gingen we  

ijsje eten en spelletjes 

spelen. Net voor het 

slapen volgde er dan 

ook nog een quiz.  

Zondag: opruimen 

en naar huis  



 
 

Kunnen jullie jullie leiding herkennen toen ze zelf nog 

kapoenen waren? 

  2 
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De oplossing 

1) Frankolijn     3) Lieuw 

2) Ani      4) Goendi 

 

 

Moesten er nog vragen zijn over bepaalde dingen, 

aarzel dan zeker niet en contacteer ons op: 

kapoenen@parsival.be 



 

Welpen 
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INTERVIEW MET LENA 

& NOEMIE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Hoe vonden jullie het weekend al tot nu toe?  

Noemie: Eum super tof met de nagellak enzo en met de shminkmaskers en met de chique kleding 

enzo! 

Lena: Ja eigenlijk ongeveer wat hetzelfde, ik vond dat ook wel leuk dat we zo allemaal briefjes naar 

elkaar mochten sturen en ja dat vond ik ook wel leuk.  

Vind je het leuk om een welp te zijn? 

Lena: Soms niet maar meestal wel. Soms vergeet ik zo wel eens mijn kleren zoals mijn garters of mijn 

das en dan moet ik pompen en da’s wat minder!  

Noemie: Eum heel tof! (lachen)  

Welke vergadering vond je tot nu toe het leukst?  

Allebei: Dit weekend! Omdat we zo leuke dingen mochten doen en nagels lakken enzo! 

En welke minder leuk? 

Noemie: Die met de kusjes!  

Lena: Ja inderdaad dan moesten we zo een liefje hebben enzo en dat vonden we niet leuk.  

Wat vinden jullie van de leiding? 

Noemie: De tofste tot nu toe!  

Lena: Ja dat vind ik eigenlijk ook wel! Ja we doen zo veel leuke dingen met de leiding en dat vind ik wel 

heel tof!  

Wat willen jullie nog graag doen in de rest van dit scoutsjaar?  

Lena: Zo is een dagje naar Plopsaland ofzo en dat we zo een dag mochten kiezen wat we allemaal 

deden! 

Noemie: Ja! Of zo een dagje naar een pretpark en dan zo als we een weekend hebben dan zo een hele 

dag daar blijven! (heel enthousiast!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

INTERVIEW MET 

MATS & GUS 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Hoe vonden jullie het weekend al tot nu toe?  

Gus: Heel leuk! Omdat we al veel spelletjes hebben gedaan en ook is alleen met de jongens gespeeld 

hebben.  

Mats: Eum ook heel leuk! Omdat we zelf al een spelleke hebben verzonnen en ook al alleen met de 

jongens gespeeld.  

 

Vind je het leuk om een welp te zijn? 

Mats: Ja omdat je dan uw ster en uw das kan verdienen en omdat je dan gids kan zijn! 

Gus: Ik vind het ook heel leuk omdat we leuke leiding hebben en eum ja het is ook leuk om gids te zijn! 

 

Welke vergadering vond je tot nu toe het leukst?  

Gus: De leukste vergadering vond ik die van vorige week. Dat was zo zeeslag! 

Mats: Ik ook die zeeslag!  

 

En welke minder leuk? 

Mats: Zo die quiz met de groep.  

Gus: Ik vond de quiz met heel de groep ook minder leuk.  

 

Wat vinden jullie van de leiding? 

Mats: Leuk omdat ze grappig zijn en ze spelen veel spellekes met ons he! (lachen)  

Gus: Ik vind ze ook heel leuk omdat er grappige bij zijn, er zijn sommige snelle bij en sommige leukere 

en eum ja ze zijn gewoon leuk!  

 

Wat willen jullie nog graag doen in de rest van dit scoutsjaar?  

Mats: Veel plezier maken en nog veel spellekes spelen! En misschien is naar de zee gaan ofzo 

Gus: Ik vind het ook nog altijd leuk om veel groepsspelletjes te doen met heel de groep samen!  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

INTERVIEW MET 

REDIET & HELENA 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Hoe vonden jullie het weekend al tot nu toe?  

Redith: Heel leuk, we hebben kei veel leuke spelletjes gedaan! ( zegt ze heel enthousiast) De meisjes 

apart en de jongens apart en we hebben brieven geschreven naar elkaar, en wij hebben al goed 

geslapen! 

Helena: Eum ik vond het heel leuk, ik vond het ook leuk dat de jongen en meisjes apart waren. Maar ik 

heb niet zo goed geslapen omdat ze een beetje aan het praten waren in de kamer (giechelend en 

Redith fluistert ik ook eigenlijk niet hihi) en het eten was ook lekker.  

Vind je het leuk om een welp te zijn? 

Helena: Eum ik vind dat heel leuk, (lachen met Redith), ja gewoon heel leuk!  

Redith: Ik vind het leuk dat we dan spelletjes kunnen spelen, dat we onze ster krijgen, dat er iemand 

een gids is en een hulpgids, dat eum we ook op weekend kunnen gaan en op scoutskamp en dat we 

daar dan kunnen blijven slapen. 

Welke vergadering vond je tot nu toe het leukst? En welke minder leuk? 

Redith: Eum de leukste vergadering tot nu toe vond ik dat we zo leiding tegen de welpen deden omdat 

dat kei leuk maar alleen was de leiding wel gewonnen maar we vonden het wel leuk want met touwtje 

trek was de leiding wel twee keer (zegt ze benadrukkend) verloren.  

Helena: Ik vond het heel leuk zo die vergadering waar we zo in het donker dat er zo lichtgevende 

bandjes op de grond lagen en dan moesten wij die gaan zoeken en eum ja dat de leiding ons 

probeerde te betrappen! 

En welke minder leuk? 

Helena: Toen we zo met andere scouten gingen spelen in het stad 

Redith: Ja ik eigenlijk ook hetzelfde als Helena! Omdat dat niet zo leuk was, omdat het zo koud was 

bibber koud bibber bibber bibber koud (helena lacht) en het was ook aan het regenen en wij hebben 

ook één ronde niet kunnen spelen en dat was dus niet leuk.  

Wat vinden jullie van de leiding? 

Redith: Eum de leidingen super leuk (zegt ze heel enthousiast), super lief, super cool, super mooi en 

bij Raksha hebben we vandaag nieuwe vlechtjes gemaakt! (giechelen)  

Helena: Ik vind de leidingen ook heel leuk omdat het leuke spelletjes zijn! (Redith zegt: ja dat vind ik 

ook!)  

Wat willen jullie nog graag doen in de rest van dit scoutsjaar?  

Helena: Ook weer zo spelletjes met de meisjes en jongens apart en ook zo spelletjes in het donker! 

Redieth: Ikke eum naar een park gaan (Helena zegt: ik ook!) zo naar een pretpark of zo tivolipark, 

bobbejaanland of de efteling (zeggen ze samen enthousiast in koor!) Wat ik dan ook nog wil is nog heel 

lang bij de scouts kunnen zitten en heel veel kunnen spelen met de scouts en ook nog zo is de meisjes 

en de jongens apart want dat was kei leuuuuuuk!  



 
 

 

 

 

 

 

INTERVIEW MET   

JARO & ANDREAS 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Hoe vonden jullie het weekend al tot nu toe?  

Andreas: Eum leuk en lekker eten! En ik vond het wel leuk en we hebben zo verstoppertje enzo 

gespeeld in het bos en dat vond ik wel leuk!  

Jaro: Ik vond dit weekend tot nu toe ook wel heel goed en leuk omdat ja ik vind het hier gewoon leuk 

en we doen leuke spelletjes enzo en lekker eten, het is hier heel leuk!  

 

Vind je het leuk om een welp te zijn? 

Jaro: Ja! Omdat allé het is gewoon leuk dan kunt ge veel spelen enzo en ook veel ravotten enzo en dat 

vind ik echt leuk! 

Andreas: Ja ik vind het ook leuk om welp te zijn dan kunt ge een das en een ster verdienen en dan 

hebt ge ook uw eigen trui van de welpen.  

 

Welke vergadering vond je tot nu toe het leukst?  

Andreas: Ja zo die ene met de zeeslag die vond ik wel leuk! 

Jaro: Ja ook een beetje zo de zeeslag maar ik vond eigenlijk bijna alle vergaderingen leuk dus ook toen 

we zo stratego spelen enzo! 

En welke minder leuk? 

Andreas: Ik vond eigenlijk geen enkele saai, ik vond ze allemaal wel leuk! 

Jaro: Voor mij ook allemaal leuk! (heel vastberaden!) 

 

Wat vinden jullie van de leiding? 

Jaro: Ook echt ik vind dat wij een heel goeie leiding hebben! Vele beter als vorig jaar! Dat is ook omdat 

er meer jongere leiding is dan vorig jaar en da’s ook leuker om mee te spelen.  

Andreas: Ja inderdaad die zijn nog zo “hypperig” en grappig! (allebei aan het lachen) 

 

Wat willen jullie nog graag doen in de rest van dit scoutsjaar?  

Jaro: (zuchtje) ja niet echt iets speciaals maar alle ik denkt dat ik het niet echt weet.  

Andreas: Ohja vorig jaar was er echt is iets kei leuk, ik zou graag is naar een zwembad gaan.  

Jaro: Ja inderdaad zo is naar een zwembad of zo een hoogteparcour of trampolinepark!  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Wolven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Wolvenweekend 

Vrijdagavond om 20.00u begon eindelijk het 2e wolvenweekend. Alle wolven 

stonden te springen. We speelden spelletjes en aten cake. Jammer genoeg was 

de dag al terug voorbij en moesten we gaan slapen. Zaterdagochtend om 

07.00u. De jongens begonnen de dag al superactief en maakten de meisjes 

wakker. De meisjes daarentegen waren niet zo actief. Om 09.00u kwam de 

leiding ons wakker maken. We begonnen de 

dag met een beetje ochtendgymnastiek. 

Daarbij kregen we hulp van Samson en Gert. 

Daarna waren de meisjes al iets actiever. 

Eindelijk gingen we ontbijten, we hadden de 

keuze uit verschillende dingen. Na het eten 

speelden we een spel. We werden per 2 in 

een band gezet. Zo speelden we dan 

spelletjes. In de namiddag speelden we een 

groot spel: GO lV. Dat spel was 

gebaseerd op een TV- 

programma van Ketnet. We werden in 4 groepen verdeeld. Groep 

1 was gewonnen en kreeg een grote trofee. Die trofee had Serval 

gemaakt. Uiteindelijk besloten we om de trofee in het 

wolvenlokaal te zetten. Als avondeten kregen we macaroni van 

Sita en Kameel. s’ Avonds zaten we rond het kampvuur en aten we 

marshmallows. Toen was het tijd om te gaan slapen. 

Zondagochtend kregen we spek met ei. Om 11.30u was het 

weekend gedaan. 

 

Zo… dit was het 2e wolven weekend. 



 
 

Met andere woorden: Een SUPERLEUK weekend dus!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Jojo’s 
 

 



 
 

 



 
 

Verslagen 

Weekend 2 – verslag made by Lotte VL 

Vrijdagavond spraken we af aan het lokaal. Daar vertrokken we super enthousiast op weekend met 

de fiets. Op onze weg waren er een paar tegenslagen. Er was tegenwind en er waren ook werken op 

onze weg waardoor we moesten omrijden. Ondanks alles hebben we de zware fietstocht overleeft. 

Toen we aankwamen in het chirohotel mochten we onze kamer herkennen. Dit was niet zoals 

verwacht. We moesten onze bedden zelf instaleren en opmaken. Ook onze roomservice was niet al 

te best. Dit kwam omdat we ons drinken zelf moesten gaan halen. Gelukkig was het restaurant wel in 

orde. We kregen lekkere hamburgers met water. Maar je had een breed assortiment van water. Je 

had zowel plat als bruis. De animatie was super goed. Ook ‘s avonds stonden ze klaar met een spel. 

We deden het 60 minutenspel. Na het spel mochten we naar onze kamer gaan. Toen moesten we 

allemaal gaan slapen. 

 Zaterdagochtend werden we zeer liefdevol wakkergemaakt ( of niet). Toen mochten we naar de 

ontbijtzaal gaan. Er stond een buffet klaar met brood, confituur, kaas, choco,… . Daarna moesten we 

leren tot de middag want dan kregen we een heerlijk middagmaal. Toen moesten we ons klaarmaken 

om met de fiets naar de schorre te gaan. Daar had de animatieploeg weer een spel voorbereid. Het 

was een drugsspel. We hebben super veel plezier gehad. Toen gingen we weer terug met de fiets 

naar ons chirohotel. We hadden lekkere patatjes met worst gegeten. ’s avonds moesten we ons 

klaarmaken voor de belangrijke avond. Dit doen we natuurlijk in ons zondagskostuum. Anders zijn we 

geen echte scout. Daarna moesten we terug gaan slapen. 

 In de ochtend gingen we weer lekker ontbijten. Maar toen was de dag aangebroken dat we spijtig 

genoeg weer naar huis moesten. We hebben alles heel proper achtergelaten. Toen gingen we weer 

naar het lokaal met onze fiets. We moesten al onze spullen uitladen en in het lokaal opbergen. We 

aten nog een lekkere croque en speelden een paar kleine spelletjes. Na de formatie mochten we 

terug naar huis. We vonden het weekend echt super. Bedankt leiding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Jojowoordzoeker 

 

 

eekhoorn  marter    mandril     jojo 

bij   marmot   tweedaagse    parsival 

zwaan   lori    woudloperskeuken   jojoliefde 

zestigminutenspel        

 

 



 
 

Givers 

 

 

 

 



 
 

Giverweekend 2 

 

VERSLAG 

 

Vrijdagavond verzamelden we met zen allen aan het station van Mechelen. Nadat iedereen er 

was sprongen we de trein op en reden we naar een verre uithoek van België. Na een 

wandeling door een zeer eng en donker bos kwamen we aan op onze slaapplaats voor de 

komende twee nachten. De leiding van SOL stond ons daar al op te wachten aan een gezellig 

kampvuurtje. Ze overliepen snel de regels die tijdens het weekend zouden gelden en daarna 

mocht iedereen zijn tent opzetten en gaan slapen.  

De volgende ochtend kregen we per drie personen snacks voor tijdens het weekend. We 

kregen wafels, soepjes, worstjes, rozijnen, appels, chocolade, kortom genoeg om heel het 

weekend geen honger te lijden.  

Na het ontbijten kregen we de uitleg over het klimgerief. Iedereen deed zeer elegant zijn 

klimbroekje en helm aan en we konden vertrekken. Vlakbij het terrein waar we sliepen waren 

rotsen om naar boven te klimmen. Per drie stonden we aan een touw, één iemand mocht 

telkens klimmen terwijl de andere twee beveiligde.  

Na deze zalige activiteit mochten we op mini-vuurtjes ons eigen middageten koken. Bij 

sommigen ging dit al wat vlotter dan andere.  

In de namiddag gingen we naar een oude steengroeve. Daar hingen verschillende touwen 

om naar beneden te rapellen of naar boven te klimmen.  

’s Avonds deden we nog een spel met zen allen en sloten we de avond af met lekkere wafels 

aan een gezellig kampvuur. Na te luisteren naar heel wat FC De Kampioenen-afleveringen die 

uitbundig verteld werden door Gaai gingen we allemaal slapen. De volgende ochtend braken 

we allemaal onze tenten af en vertrokken we terug richting Mechelen.  

Na een super tof en avontuurlijk weekend gingen we zondagnamiddag allemaal terug naar 

huis. 

---Goedgeluimde Apella--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

WIST-JE-DATJES 

 

Wist je dat… 

❖ We op SOLL weekend zijn geweest  

❖ SOLL staat voor ‘Service Open Lucht Leven’ 

❖ Dit enkel wordt georganiseerd voor givertakken  

❖ We met erg veel givers op weekend waren  

❖ Deze givers de week erna examens hadden  

❖ Degene die niet mee zijn geweest erg veel spijt moeten hebben  

❖ De leiding liever de lange weg neemt 

❖ De givers vele slimmer zijn en kiezen voor de korte weg 

❖ Simia graag het sap van zwanworstjes drinkt 

❖ Je Royco soep ook kan gebruiken als kruiden 

❖ Alle givers hun angsten hebben overwonnen 

❖ De touwladder niets voor Sevo en Gaai was 

❖ Er een begeleider mee was die erg hard op een lid leek 

❖ Er volgens Spinaap een begeleider was met de totem Hert 

❖ Zijn naam eigenlijk Gert was  

❖ En deze afkomstig is van G(H)ent 

❖ Je wafels kunt bakken op een kampvuur 

❖ We erg veel structuur hebben 

❖ In een rij aanschuiven voor eten ongezien was 

❖ We erg goed zijn in frans 

❖ Dit een voorbeeld hiervan is “Tu regarde des filles ofwa, Vetzak!” 

❖ Afwassen met zand beter gaat dan met een spons  

❖ Een zwembroek onder je scoutsbroek niet gemakkelijk zit  

❖ De givers ons voortaan niet meer gaan geloven als het gaat over een activiteit met water 

❖ We ons erg hard geamuseerd hebben  

❖ We allemaal doodop waren  

❖ We pas over drie jaar terug kunnen meegaan op Soll weekend  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SFEERBEELDEN WEEKEND 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

MEREL IN ZIJN NATUURLIJKE HABITAT 



 
 

EN NU UITKIJKEN NAAR 

HET BUITENLANDSKAMP 

!!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VT’S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dit jaar zijn er drie VT’s: Canis, Poema en Lijster. Elke VT schreef een 

verslag. Aan jullie om te raden van wie welk verslag komt! 

 

VERSLAG NR.1: LEEFWEEK VT’S 
 
Zoals elk jaar hebben wij, de vt’s alweer een keitoffe leefweek gehad. Het begon 
allemaal op een zondagavond. Eerst hebben we ons geïnstalleerd en hebben we het 
beneden gezellig gemaakt door een klein salon te maken. Wanneer iedereen gesetteld 
was, hebben we nog enkele uren Netflix gekeken en was de eerste avond al voorbij. 
Spijtig genoeg moesten we die week wel gewoon naar school en dat kon soms wel 
pikken.  
 
De tofste avondactiviteit was sowieso het poolen. De ene keer speelden de vt’s tegen 
de leiding en de andere keer de meisjes tegen 
de jongens, maar natuurlijk zoals voorspeld, 
waren de vrouwen beter. In de terugkeer naar 
huis hebben we in de vrouwenauto luidkeels 
meegezongen met Junior Eurosong en Spring. 
Een andere avond zijn we ook gaan zwemmen 
in het zwembad van Lier waar we wel tien keer 
van de glijbanen zijn af geweest en hebben 
kunnen chillen in het buitenzwembad en de 
sauna.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
Als conclusie kunnen we dus zeggen dat we 
een onvergetelijke week hebben gehad en we 
goed hebben kunnen lachen. Ah ja en 
trouwens, als iemand nog een goeie chef-kok 
zoekt, Kangoeroe staat altijd klaar om te komen 
helpen :)  
  
 

   

VERSLAG NR.2: Onze leefweek begon op 
zondagavond waar we besloten om al 
vroeg te gaan slapen om de volle 5u slaap 
toch nog mee te pikken. De volgende dag 
was vooral niets doen buiten de cakes van 
Kangoeroe naar binnen schrokken 
natuurlijk. Dinsdag kwam Lijster aan en 
besloten we dus om naar zijn favo-
Disneyfilm ‘Vaiana’ te kijken. Deze hebben 
we maar liefst in 3 etappes kunnen 
uitkijken doordat sommigen steeds in slaap 
vielen. In het midden van de week kwamen we tot het besef dat we 
ons toch eens moesten wassen. We trokken met z’n alles naar de 
Waterperels in Lier met onderweg de meest random liedjes te zingen 
die je je maar kunt in beelden. Donderdag was het Expeditie Robinson 
dag. In de avond zouden we definitief besluiten naar welk land we 
zouden gaan en dit verder voor te bereiden. Dit was zo productief 



 
 

dat we na 2u. al hadden gevonden 
dat je op Tolltunga in Noorwegen de 
perfecte insta-foto’s kunt maken 
(sommigen met de wens om over te 
geven) en dat er een goede 
parodie/remix op Country Roads 
bestaat.  

 

 

 

 

 

 

Ons eerste weekend: Caracara bezoeken op zijn Erasmus-thuis in 

Wuppertal, Duitsland. 

 

 

 

 



 
 

   

 

   

 

VERSLAG NR.3 over de stages bij de Jojo’s en Wolven: Als VT’s zouden wij volgend jaar graag 

leiding worden, maar dit gaat niet zomaar. Daarom moeten wij eerst door een intensief 

selectieproces gaan dat alleen de beste van de beste doorstaan. De eerste opdracht was 

overleven ten midden van de wilde stam van de Jojo’s.  

We kwamen aan in het begin van de avond bij de wilden. Al snel stootten we op een groot 

probleem: doordat de wilden al zolang geïsoleerd waren van de beschaving waren ze vergeten 

hoe ze spraken en hun communiceren was gedaald tot het uitroepen van verschillende 

dierengeluiden. Om te overleven leerden wij ons aan te passen. Wij leerden de dierengeluiden 

te maken en te praten met de Jojo’s. Op het einde van de avond vertrouwden de Jojo’s ons 

genoeg om ons mee te brengen naar hun dorp. Daar zagen wij hoe ze voor hun plezier 

moordenaartje speelden. Onschuldigen werden koelbloedig vermoord waar wij bij waren. De 

leiding deed hier niets aan en moedigden dit gedrag zelfs aan. Ze waren al zo lang blootgesteld 

aan de wilden dat hun gedrag hen niet meer verafschuwden. Zijn wij bereid om onze 

menselijkheid aan de kant te schuiven om leiding te worden? Die nacht nog keerden we terug 

naar de beschaving. We hadden het overleefd, maar wat had het gekost? 

De tweede opdracht kwam een paar maanden later. Al dat ons verteld was, was dat we te 

maken gingen krijgen met de Wolven. Deze keer kwamen wij met een plan af. Om honden te 

temmen gebruikt men hondenkoekjes. Dus om deze Wolven te temmen zouden wij hen 

eenden geven om op te eten. Maar toen de dag daar was, bleek dat deze Wolven geen dieren 

waren maar mensen: Gekken die zichzelf wolven noemen. Ons plan was mislukt dachten we. 

Maar toen zagen we  dat één van de gekken probeerde een eend te stelen. De gekken vonden 

het leuk om met de eenden te spelen!! We ruilden de eenden met de gekken zodat ze naar 

Leven als Koningen en Koninginnen in 

Duitsland. Wuppertal verkennen via een 

stadsspel. Ons bezoek afsluiten met 

pizza en biefstukken eten om daarna te 

gaan karten! Het grootste voordeel aan 

maar met zeven zijn! 



 
 

ons zouden luisteren in plaats van rond te lopen en de rust van de omgeving te verstoren. De 

tweede opdracht was geslaagd, we hadden de gekken gekalmeerd. Vermoeid lag ik die avond 

in mijn bed. Gaat elke vergadering als leiding zo vermoeiend zijn?  

 

Het hoogtepunt waar de VT’s een jaar lang voor geld inzamelen is het 

buitenlands kamp. Dit jaar kozen de VT’s voor een roadtrip naar 

Finland.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

Op de PC staat: “Beren spotten”. 

Dit is één van Lijster zijn 

actviteiten die hij wil doen. 

Volgens hem zijn die dieren 

‘schattig’ en ‘knuffelbaar’. 

We houden jullie op de hoogte of 

hij het buitenlands kamp overleeft, 

zoniet weten jullie ook waarom! 

Ons tweede weekend, met 

weeral een geslaagde editie 

van ‘Kangi Kookt’, 

pannenkoeken in dit geval. 

 



 
 

Materiaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

De materiaalmeesters 

 

Wat doen de materiaalmeesters zoal op 

zondag? 

 

Wel, de eerste weken van het scoutsjaar 

stonden vooral in het teken van de knalt. We 

proberen op voorhand alles al goed voor te 

bereiden zodat we tijdens de knalt niet te veel 

problemen hebben en dat al het materiaal dat 

we daar nodig hebben aanwezig is. Zo hebben 

we al onze verlengkabels en stekkerdozen 

gecontroleerd en gerepareerd indien ze kapot 

waren. Tegelijk hebben we ook al onze kabels 

en stekkerdozen oranje gespoten, zo weet 

iedereen dat deze van ons zijn.  

 

 

 

Ook alle spots werden gecontroleerd. De kapotte 

werden gerepareerd en aan enkele werd een 

nieuw snoer aangesloten. Dit jaar hebben we voor 

onze spots beugels gemaakt. Als we deze tijdens 

de knalt dan willen ophangen hoeven we niet meer 

te sukkelen met colsonbandjes. 

 

 

2 weken voor de knalt hebben we de 

grote spandoek in de valkstraat al 

gehangen. Niet eenvoudig met die 

elektriciteitskabels die daar in de lucht 

hangen 😊 

 

 

 

 



 
 

Uiteraard zorgen niet alleen de materiaalmeesters voor al het gerief dat op de knalt 

aanwezig is. Hiervoor is er het materiaalteam van de knalt. Uiteraard zitten de 

materiaalmeesters hierbij maar ook nog een deel leiding en oud-leiding. Met deze 

groep komen we ook enkele keren samen voor de knalt om alles te bespreken. Alles 

wat met materiaal te maken heeft wordt besproken gaande van wc-papier tot 

verlengkabels, van stroomgroepen tot een frietschepje, van bestek en borden voor 

het ontbijt tot beamers en schermen voor de kwis, van de grote tent tot schmink voor 

kinderanimatie, wc’s, tafels en stoelen, … teveel om op te noemen. 

Samen zorgen we voor dit materiaal en voor, tijdens en na de knalt proberen we alles 

wat in goede banen te leiden. 

 

De zondag voor de knalt begint het dan echt en werden de lichtmasten op het terrein 

gezet aangezien op dinsdagavond de grote tent werd gezet. Zo hadden we toch al 

licht op het terrein en konden we tot ’s avonds doorwerken. Parsival knalt komt nu 

wel heel dichtbij! 

Op maandagavond wordt het eerste materiaal geleverd. Kapucijnaap komt toe met 

de vrachtwagen van Wim Verhuur en heeft stroomgroepen, werfkasten, een 

opslagcontainer, rijplaten, een warmteblazer,… bij.  Alles wat we nodig hebben 

geraakt niet in 1 keer op de vrachtwagen dus het eerste deel wordt gelost en op zijn 

plaats gezet. Kapucijnaap rijd nog eens terug voor het 2de deel materiaal waarna we 

dit ook nog lossen en op zijn plaats zetten. Ook aan het lokaal wordt er gewerkt op 

maandagavond. Samen met leiding en vt’s worden onze eigen tenten die we 

opzetten al in de remork geladen. Zo liggen deze al klaar voor de volgende dag. 

 

Op dinsdagavond is het dan zover, om 18u komt de tentenman om de grote tent 

recht te zetten. Samen met givers, vt’s, leiding en oudscouts vliegen we erin en 

beginnen we alles op te bouwen. Aangezien we met genoeg zijn begint er een deel 

aan de grote tent en kunnen we met een ander deel ook al beginnen aan de 

materiaaltent, de voorraadtent, de 

backstage,… Rond 21u staat als laatste de 

eettent recht en hebben we hard genoeg 

werkt voor die dag. Iedereen mag naar huis. 

We kunnen ons gerief niet onbeheerd 

achterlaten, daarom slapen we vanaf nu 

met een aantal op het terrein om alles te 

bewaken en diefstal te voorkomen.  

Woensdag, donderdag en vrijdag wordt 

alles verder opgebouwd. Het is een komen 

en gaan van volk. Vrachtwagens, auto’s en 

remorken rijden af en aan om gerief te leveren of te gaan halen, water en elektriciteit 

wordt gelegd, verlichting wordt opgehangen, togen en spoelbakken worden 

geplaatst, het podium word gezet, de eetkramen worden ingericht,… 



 
 

 

Op vraag van de brandweer moet ook de elektriciteit 

gekeurd worden dus op donderdagochtend komt de 

keurder. Alles word gecontroleerd en een eerste keer 

afgekeurd. Lichte paniek! Stekkers worden verstoken, 

plannen en schema’s worden aangepast en uiteindelijk 

wordt de installatie goed gekeurd. Grote blij 😊 

In de namiddag komt de brandweer een controle doen. 

We moeten zien dat we nooduitgangen hebben, dat er 

noodverlichting omhoog hangt, dat er brandblussers 

omhoog hangen, dat de datum van de gasdarmen niet 

verstreken is, dat de friteuse veilig staat opgesteld, dat 

er een branddeken aanwezig is,… Uiteraard vragen ze 

ook achter onze keuring van de elektriciteit. Hier slagen we met glans voor deze 

controle en krijgen we van de brandweermannen nog een compliment dat alles dik in 

orde is. Goed gedaan dus 😊 

 

’S avonds is het dan zover, de Knalt 

begint! De optredens starten, de eerste 

mensen komen toe, de eerste bommetjes 

worden verkocht en worden al direct 

uitgegeven aan den toog en de 

eetkramen. Terwijl de meeste leiding 

shiften heeft werkt het materiaalteam nog 

wat acht de schermen. We houden de 

stroomgroepen in het oog en tanken deze 

bij indien nodig, zetten de verwarming aan 

als het te koud wordt en als het donker 

wordt beginnen we de buitenverlichting 

aan te steken. Uiteraard gaat er wel eens 

iets mis en dan worden we opgeroepen. 

De friteuse die niet wil starten, een leiding 

van de tapinstallatie die los springt, de wc’s die verstopt geraken, de elektriciteit die 

eens uit valt,... We proberen dit dan zo snel mogelijk op te lossen en moeten hiervoor 

soms de meest creatieve oplossingen zoeken 😊 

 

Na de fuif begint dan de grote opkuis. ’S Nachts wordt alles binnen en buiten nog 

opgeruimd en de tent wordt helemaal uitgespoten zodat we de dag erna terug proper 

kunnen beginnen. Ook alles van licht en geluid wordt afgebroken en in de 

vrachtwagen geladen. Als alles opgeruimd is gaat iedereen slapen en zit de eerste 

dag er op. 

 



 
 

Op zaterdag beginnen we in de 

voormiddag alles klaar te zetten 

voor de talentenshow in de 

namiddag. Het podium wordt 

aangepast, tafels en stoelen worden 

gezet, de herrashekken worden 

deels afgebroken en deels 

verplaatst, er worden springkastelen 

gezet,… In de namiddag is dan de 

talentenshow, dan hebben we het 

iets rustiger.  

Na de talentenshow wordt dan alles 

klaar gezet voor de kwis. Het 

podium word weeral aangepast en 

verkleind, tafels en stoelen worden weeral naar hier en naar daar geschoven, 

kwisprijzen worden uitgestald,… 

Tijdens de kwis wordt de backstagetent omgevormd tot afwastent. De dag erna is het 

immers ontbijt, wat een enorme hoop afwas met zich meebrengt. Tafels worden 

gezet, afwasbakken worden geplaatst, er wordt een afwasmachine geïnstalleerd, een 

boiler aangesloten voor warm water,… 

Als de kwis gedaan is wordt er weeral opgeruimd. De dag erna is het immers al vanaf 

8u ontbijt. Hiervoor werken we in shiften. Een deel van de leiding gaat slapen om de 

volgende dag om 6u te starten met klaarzetten voor het ontbijt. Het andere deel van 

de leiding blijft tot op het einde van de kwis en ruimt daarna alles nog op. Ook de 

tafels en stoelen worden ’s nachts na de kwis al goed gezet aangezien er ’s ochtend 

weinig tijd is. 

 

Zondag om 5u30(!) komt het ontbijtteam dan toe. Met enkelen van het materiaalteam 

staan we dan ook al paraat. We zorgen mee dat al het materiaal in de tent geraakt 

en dat alles opgestart geraakt. We zetten de paletten met borden, tassen, bestek en 

percolators zo dicht mogelijk bij de tent, installeren mee de percolators en voorzien 

deze van voldoende stroom, zien dat de bakkers van dienst voldoende vuren en 

pannen hebben,… zodat de mensen dan vanaf 8u kunnen genieten van een heerlijk 

ontbijt. 

Rond 10u beginnen we alles voor de kinderanimatie en 

challenge klaar te zetten. Springkastelen worden terug 

gestart, de raket werd geplaatst,… 

In de namiddag is het dan terug iets rustiger voor het 

materiaalteam. Het einde van de knalt komt stilaan 

dichterbij. Rond 18u begint dan de grote afbraak. Alles moet 

opgeruimd geraken tegen maandagavond! Iedereen begint 

op te ruimen, de eerste tenten worden terug plat gelegd en 

er word al een heleboel materiaal terug naar het lokaal 

gebracht. Rond 21u stoppen we ermee en genieten we nog 

met enkelen na van een vermoeiend weekend. 



 
 

Op maandag breken we dan verder af. Een hele hoop materiaal wordt direct terug 

gebracht of opgehaald. De rest wordt naar het lokaal gebracht. Op het einde van de 

dag ziet het terrein in de valkstraat er terug helemaal uit zoals 10 dagen ervoor en is 

er van de knalt niet veel meer te bespeuren. 

In het lokaal daarentegen wacht nog een hele hoop werk. Daarom doen we dinsdag 

en donderdag nog een wervergadering om alles in het lokaal op te ruimen. Ook de 

zondag erop doen we als materiaalmeester nog een heleboel materiaal terug dat we 

hebben geleend. 

Dit is dus hoe de knalt er uitziet voor de leiding en de materiaalmeesters. Gelukkig 

kunnen we voor de knalt ook rekenen op een heleboel oudscouts en sympathisanten 

om ons te helpen!  

 

Na de knalt 

 

Eens bekomen van de knalt zijn we er terug in 

gevlogen. Zo is onze huidige keukentent versleten 

en waren we op zoek naar een vervanger 

hiervoor. We zagen op facebook een zoekertje 

waarin iemand 3 senior-tenten verkocht. We 

spraken af met de verkoper en op een zonnige 

zaterdag reden de materiaalmeesters samen met 

Bever naar het West-Vlaamse Roeselare. De 

tenten werden open gelegd en geïnspecteerd en 

na overleg besloten we om deze te kopen. 

We maakten plannen om deze tenten te laten 

aansluiten aan het goede deel van onze huidige 

keukentent en besloten om dit eens te proberen. 

Zo gezegd zo gedaan en op een 

zondag hebben we de nieuwe 

opstelling voor onze keukentent 

eens uitgeprobeerd. 

Om de 2 tenten mooi en 

waterdicht aan mekaar aan te 

sluiten moeten er nog enkele 

aanpassingen gebeuren. Er 

werd gemeten en gepast en 

uiteindelijk hebben we alles 

opgeschreven wat er moet 

gemaakt en aangepast worden. 

Het resultaat zal iedereen op 

kamp kunnen zien. 

Dikke merci hiervoor aan Bever 

die hiervoor al vele zondag in het lokaal heeft gesleten! 



 
 

Aangezien we ook volop in de 

bouw van onze lokalen zitten 

zijn we op zondag ook vaak 

bezig op den bouw. We zitten 

beide mee in het bouwteam 

en werken hier graag aan 

mee. Zo hebben we oa mee 

de dakplaten gelegd, de 

overschotten van paletten 

steen rond het lokaal weg 

gedaan, water voorzien voor 

de mortelsilo,… 

We zijn ook reeds 2de hands 

een industriële dampkap en 

gasvuren gaan halen voor in 

de keuken van ons nieuw lokaal  

 

 

Momenteel zijn we bezig met 

rekken voor in het nieuwe lokaal. 

We hebben een indeling gemaakt 

voor het nieuwe materiaal- en 

sjorkot en het rek dat we reeds 

hebben al eens opgezet.   Nu 

kunnen we onze zoektocht 

starten naar geschikte rekken 

voor in het nieuwe lokaal!  

 

 

Dit waren zowat onze grootste taken dit 

jaar met als afsluiter binnenkort het kamp 

natuurlijk! 

 

 

 

 



 
 

 

o Tombolaprijzen 

o Kleine gadgets 

o Rijke bazen om centjes te sponsoren :-)  
->  vraag naar onze sponsorbrief met verschillende formules 

o Gratis voeding (fruit/koeken/broodbeleg/… voor ontbijt of 

mountainbike) 
o Een BV of BK (Bekende Katelijnenaar)  

o Een cool springkasteel (om te lenen) 

o Een softijs-/popcorn-/suikerspinmachine (om te 

lenen) 
o Lichtslingers 

o TALENT -> SCHRIJF JE IN voor kaTALENTelijne 
(talentenjacht) 

o Helpende handen (opbouw/shift/afbraak) 

Kan jij ons helpen?  Laat het weten aan het knalt-

team! 
 

Kan jij ons niet helpen?  Niet erg! Wij zijn ook al blij als je een affiche aan je raam wil plakken en onze 

facebookpagina liked :-) 
 



 
 

 

MOEDERDAGONTBIJT 12 MEI 

 

Op zondag 12 mei 2019 organiseert de Scouts en 

Gidsen Parsival een ‘ontbijt-aan-huis’ actie, ten 

voordele van de bouw van onze nieuwe lokalen. Een 

heerlijk ontbijt om de dag mee te beginnen zonder 

dat je er zelf veel moet voor doen! 

Onze actie valt op moederdag! Het ideale 

verrassingsgeschenk! 

Inschrijven kan tot 5 mei 2019 op onze site 

parsival.be ! 

 

 

https://parsival.be/moederdagontbijt-12-mei/


 
 

  



 
 

Dankwoord 

 

U heeft het einde van het parsivalkrantje gehaald! 

 

Het jaar was tot nu toe al enorm succesvol en dat zou niet 

gelukt zijn zonder jullie hulp!  

 

Er staan nog een heleboel activiteiten te wachten en daarna is 

het aftellen tot het kamp, hopelijk tot dan ! 

 

Hopelijk heeft u van deze nieuwe editie genoten 

De leiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


