
  

Si
k

a
m

a
g

a
zi

n
e 

D
ec

em
b

er
 –

 ja
n

u
a

ri
 -

 f
eb

ru
a

ri
 

20
17

 –
 2

0
18

 



 2 

RECLAMEBLOK VOOR AANSTORMENDE 

EVENEMENTEN 

 

 

22 december : kerstbar VZW 

20 januari: Veezetwee kafee 

3 februari : Quiz gidsen tvv hun buitenlands kamp 

25 februari: Veezetwee kafee 

23-25 maart: takweekend 2  

21 april: spaghettislag gidsen  
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VOORWOORD 

Beste ouders, leden en vrienden van Parsifal 

Grote grutjes! Zijn we alweer december? Waar zijn alle dagen gebleven? 

Waarschijnlijk waren we ons zo hard aan het amuseren dat we de tijd volledig uit het 

oog zijn verloren. 

Laten we allereerst beginnen met jullie te bedanken voor jullie aanwezigheid op de 

broodjesnamiddag en de mosselsouper. Dankzij jullie hebben we weer wat extra 

centjes in onze kas steken. D-A-N-K-U! Dank u! (u mag zich nu een uitzinnig publiek 

voorstellen die uit volle borst “dank u” roept) 

Het scoutsjaar kabbelt maar rustig voort en we zijn alweer aangekomen in de koude 

wintermaanden. Niks dan sfeer en gezelligheid, maar voor onze leiding is het ook 

een periode die grote stress met zich meebrengt. Zij storten zich immers weer 

volledig op hun boeken en prevelen nu al duchtig schietgebedjes voor goede 

examenresultaten. 

Jullie moeten dus begrijpen dat het voor de leiding erg moeilijk wordt om nog elke 

zondag van 14 uur tot 17 uur aan de Sika te staan. Speciaal voor jullie voorzien we 

avondvergaderingen zodat jullie deze winter niet scoutsloos jullie weekends moeten 

doorbrengen. Al een geluk!  

Wij wensen jullie alvast een zalig Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar. In deze 

periode is er ook altijd de flauwe plezante die vrolijk “en tot volgend jaar hé” kirt bij 

het afscheid nemen. En wie zijn wij om deze traditie te doorbreken, dus bij deze: 

Tot volgend jaar hé 

Stevige linker 

Agame, Flicka en Gnoe 

Stekelstaartzwaluw, Noefty, Poedel, Schaarbek, 

Scholekster, Beo, Canis, Stokstaart, Tragopaan 

en Dolfijn. 
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KAPOENEN 

Lieve kapoenen, 

Wat vliegt de tijd als het leuk is, hier is onze tweede maandbrief al. We hopen dat 

jullie even hard uitkijken naar de komende maanden als ons! 

Als jullie eens niet kunnen komen, hebben wij graag dat jullie ons verwittigen via mail 

(scholekster@parsifal-mechelen.be) of sms (0470/52 55 12). Zo kunnen wij onze 

spelletjes aanpassen aan het aantal leden. 

Zaterdag 2 december: 

We trekken met heel de groep ’t stad in om speculaas te verkopen. Jullie worden om 

10u tot 13u op de Grote Markt (aan Opsinjoor) verwacht. 

Zaterdag 9 december: 

We spelen met alle kapoenen van district Dijle een spel. Kom van 18u tot 20u naar 

de hoofdingang van het Vrijbroekspark. 

Zondag 17 december: 

Kom naar de Sika van 14u tot 17u en versla jullie leiding in een groot 

drie-tegen-allen-spel. 

Vrijdag 22 december: 

’t Is weer bijna kerst, om in de sfeer te komen spelen wij vanaf 

19u aan de Sika een heus kerstspel. Hierna (vanaf 20u) 

kunnen jullie en je ouders/nonkels en tantes/bomma’s en 

bompa’s/… wat eten en drinken op onze jaarlijkse kerstbar. 

Zondag 31 december: 

Jeey, groot feest, 2018 komt eraan!! De volgende vergadering zal echter wel volgend 

jaar pas zijn 😉 

Zondag 7 januari: 

Geniet nog van jullie laatste dag vakantie, volgende week vliegen we er weer 

helemaal in! 

Zaterdag 13 januari: 

Aangezien 2/3 van jullie leiding hard moet leren gaan we in de avond afspreken om 

wat gezelschapsspelletjes te spelen. Van 18u tot 20u aan de Sika. 

 

mailto:scholekster@parsifal-mechelen.be
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Zondag 21 januari: 

Deze vergadering zullen jullie goed moeten luisteren naar de gidsen, aangezien zij 

vandaag leiding gaan geven. Wat er op de planning staat is dus zowel voor jullie als 

voor ons nog een geheim. Het gaat wel gewoon door van 14u tot 17u aan de Sika. 

Zondag 28 januari: 

Het is vandaag een van de leukste dagen van het jaar, we gaan namelijk met heel de 

groep schaatsen! We spreken van 14u tot 16u af aan het Ice Skating Center 

Mechelen. Vergeet je schaatsen niet als je er hebt, en neem 5 euro mee! 

 

Zondag 4 februari: 

Vandaag spelen we reuze ganzenbord van 14u tot 17u aan de 

Sika. 

Zondag 11 februari: 

Love is in the air, kom naar de Sika van 14u tot 17u en ontdek 

hoe we Cupido een handje kunnen helpen. 

Zondag 18 februari: 

Het is jammer genoeg geen vergadering vandaag. We zien jullie volgende week! 

Zondag 25 februari: 

Er is een moord gepleegd, haal die speurneuzen al maar boven en kom mee zoeken 

als echte detectives van 14u tot 17u aan de Sika! 

Zo dit was onze maandbrief al weer. Hopelijk zien we jullie vaak en met veel op de 

vergaderingen en maken we veel plezier (vanzelfsprekend natuurlijk 😉)! 

Stevige linker, 

Stekelstaartzwaluw, Flicka en Scholekster 
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KABOUTERS 

Liefste kabouters, de volgende maandbrief is er al, wat gaat dat toch allemaal snel! 

We gaan de komende koude weken ons  goed amuseren en ravotten gelijk de echte 

kabouters! Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig.  

 

Zaterdag 2 December 

Vandaag gaan we speculaas verkopen om wat meer 

centjes in de kas te krijgen! We spreken af om 10u tot  

13u. Telkens op de grote markt aan het Opsinjoorke. 

Zondag 10 december  

Kom allemaal naar het vrijbroekpark (grote ingang) 

want we gaan een super cool uber dope spel spelen 

dat natuurlijk nog top secret is! Zoals altijd van 14u tot 

17u.  

Zaterdag 16 december 

Onze eerste avondvergadering en die zetten we met 

een knaller in want.. we gaan knutselen!! Heb je thuis 

nog leuk knutselgerief liggen? Neem het zeker mee! Aan het lokaal van 19u tot 21u.  

Vrijdag 22 december 

Wat?! Kerstvergadering samen met de kapoenen, tuurlijk kom ik af! Aan de sika van 

19u tot 21u. Met daarna aansluitend onze jaarlijkse kerstbar!  

Zondag 7 januari 

Vandaag geen vergadering want wij zijn nog in 

vakantiemodus! 

Zaterdag 13 januari 

Vanavond is het filmavond! Neem allemaal jullie 

favoriete film mee! Van 19u tot 21u aan het 

lokaal.  

Zondag 21 januari 

Het is een zeer speciale vergadering vandaag 

want… De gidsen geven leiding. Hebben zij het in hun om een echte leiding te zijn? 

Maak het mee aan het lokaal van 14u tot 17u.  
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Zondag 28 januari  

Eindelijk gaan we gaan schaatsen! Kom naar de 

Schaatsbaan in Mechelen (Spuibeekstraat 1) met 5 euro! 

Van 14u tot 16u. Laat maar zien hoe goed jullie zijn! 

Zondag 4 februari  

De leiding heeft nog eens zin om eens lekker gezellig 

gezelschapsspelletjes te spelen. Neem jullie favoriete 

gezelschapsspel mee naar het lokaal van 14u tot 17u. 

 

Zaterdag 10 februari  

Zet jullie puppyoogjes al maar op want wij gaan snoepjes verkopen zodat wij leuke 

dingen kunnen doen op kamp! Van 10u tot 12u telkens aan het Opsinjoorke op de 

Grote Markt.  

Zondag 18 februari  

Allemaal wenen want vandaag is het geen vergadering   

Zondag 25 februari  

Deze keer mogen jullie jullie slimme hersentjes eens meenemen naar het lokaal want 

wij doen een kauwgomballenquiz joepieeeee! Van 14u tot 17u aan de Sika.  

 

 

Zo dat was het dan weer voor de komende maanden. Hopelijk zijn jullie talrijk 

aanwezig. Als je niet kan komen vergeet dan zeker niet te sturen naar Beo op: 0491 

52 47 19 of op beo@parsifal-mechelen.be  

 

Stevige linker 

Stokstaart, Schaarbek, Noefty en Beo   

 

 

  

mailto:beo@parsifal-mechelen.be
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JONGGIDSEN 

 

Liefste jonggidsen, 
Hopelijk zijn jullie klaar voor het vervolg van ons 
geweldig jaar, wij hebben er alvast mega veel zin in! 
Deze maandbrief staat in thema van de winter, en 
het wordt héél koel. 
 
Zaterdag 2 december 

Vandaag  gaan we speculaas verkopen, zodat er nog eens wat geld in het laatje van 
de scouts komt. 
We verwachten jullie allemaal om 10u aan Opsinjoor op de Grote Markt. Om 13u 
mogen jullie daar ook weer vertrekken. 
 
Vrijdag 8 december 

Vandaag spelen we op verplaatsing! Kom allemaal om 19u30 naar het militair 
domein in Sint-katelijne-waver. We spreken af op de hoek van de Valkstraat en de 
Moermansstraat, en daar mogen jullie ook weer opgehaald worden om 21u30. 
 
Zaterdag 16 december  
 
You all have the beauty, but who has the brains? Kom het te weten vandaag, van 
19u-21u aan de Sika. 
 
Vrijdag 22 december  
 
Onze jaarlijkse kerstbar! Kom gezellig met ons genieten van de kerstsfeer van 19u-
21u aan de Sika. Neem ook allemaal een cadeautje van maximum €5 mee, zodat we 
er een echt kerstfeestje van kunnen maken. 
Vanaf 20u30 zijn alle ouders, familie, vriendjes, vriendinnetjes, buren,… ook welkom 
om iets lekker te komen eten en/of drinken.  
 
Zaterdag 30 december 
 
Vandaag is het geen vergadering,  iedereen moet zich klaar maken om het nieuwe 
jaar in te gaan. 
 
Zaterdag 6 januari 
 
Ook vandaag is het geen vergadering. Wenen omdat je ons zo hard mist, mag altijd! 
 
Zaterdag 13 januari  
 
Wij hebben zin om te chillen, hopelijk jullie ook. Kom van 19u-21u naar de Sika en 
neem jullie  
leukste films mee, iets lekker om te eten/drinken mag ook. 
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Zondag 21 januari 
 
Vandaag mogen jullie eens testen of de gidsen even goede leiding als wij zijn. Dit 
van 14u-17u aan de Sika. 
 
Zondag 28 januari 
 
We gaan schaatsen! Wie zal er met de minste blauwe plekken naar huis gaan? We 
verwachten jullie van 14u-16u bij de schaatsbaan (Spuibeekstraat 1, Mechelen) met 
€5. 
 
Zondag 4 februari  
 
Vandaag spelen we De Grootse Winterspelen. Van 14u-17u aan de Sika. 
 
Zondag 11 februari  
 
Wie is de grootste casanova van onze groep? Als je het antwoord net zo graag als 
ons wil weten, kom dan van 14u-17u naar de Sika. 
 
Zondag 18 februari 
 
Jammer genoeg is het geen vergadering vandaag. 
 
Zondag 25 februari 
 
Agame is bijna jarig, dat moet gevierd worden! Kom er samen met ons een groot 
feest van maken, van 14u-17u aan de Sika. 
 
 
Vergeet niet, als jonggids kom je altijd met de 
fiets naar de scouts.  
Als je niet kan komen, bel/sms/mail dan af bij 
Canis (0471 24 83 17 of canis@parsifal-
mechelen.be).  
We hopen jullie weer elke vergadering 
allemaal te zien! 
 
Stevige linker,  
Poedel, Canis en Agame 
 
 
 
 

  

mailto:canis@parsifal-mechelen.be
mailto:canis@parsifal-mechelen.be
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GIDSEN 

Lieve gidskes 

Deze maandbrief is opgesteld in een mysterieuze taal. Wie 

weet wel de taal die de mensen spreken in het land waar wij 

deze zomer naartoe trekken? 

Vergeet niet Tragopaan te contacteren als je niet kan 

komen, dat is voor ons zeer belangrijk! 

Bisous ! 

Tragopaan, Dolfijn et Gnoe 

Zaterdag 2 december 

Nossa primeira reunião da noite. Joepie! Hoje a noite assistimos um filme para trazer 

seus DVDs favoritos. Você sempre pode trazer um lanche. 

19-21 uur aan de Sika 

Zaterdag 9 december  

Vamos a Portugal neste verão, se você tivesse esquecido isso. Mas você ainda sabe 

o suficiente sobre o país para ser permitido? Vamos testar isso uma vez à noite. 

19-21 uur aan de Sika 

Zaterdag 16 december 

Inalar, exalar. Seja calmo e esqueça o estresse do seu exame. Esta noite é a 

reunião de relaxamento. 

19-21 uur aan de Sika 

Vrijdag 22 december 

Feliz Natal! O pai Natal chega ao quarto e depois o VZW faz um bar de Natal. 

19-21 uur (aansluitend Kerstbar) aan de Sika 

Zaterdag 30 december 

Viena viena não tem escoteiros hoje, mas três grandes beijos para o novo ano 

Zaterdag 6 januari 

Hoje a noite ficamos muito chiques. Partimos com uma mordida e um toque no ano 

novo. 
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19-21 uur aan de Sika 

Zaterdag 13 januari 

Boa empresa e bons jogos. Traga seus jogos de festa mais legais esta noite. 

19-21 uur aan de Sika 

Zondag 21 januari 

Een belangrijke vergadering voor jullie, dus we doen het in het Nederlands. Vandaag 

geven jullie leiding aan de kapoenen, kabouters en jonggidsen. Spannend!  

14-17 uur aan de Sika 

Zondag 28 januari 
 
We gaan schaatsen! Wie zal er met de minste blauwe plekken naar huis gaan? We 
verwachten jullie van 14u-16u bij de schaatsbaan (Spuibeekstraat 1, Mechelen) met 
€5. 
 
Zaterdag 3 februari 

Dit is een belangrijke datum dus het moet in het 

Nederlands. We hebben een quiz ten voordele van 

ons buitenlands kamp in feestzaal Pius X. Meer info 

over het hoe en het wanneer krijgen jullie nog. 

Zondag 11 februari  

Nós já temos um encontro distrital atrás de nós, mas 

nós apenas fazemos um outro. Hopsakee! Venha 

muito para que não tenha que estar sozinho em um grupo. 

14-17 uur aan de Sika 

Zondag 18 februari 

Chore novamente! É um feriado e, portanto, não é uma reunião. 

Zondag 25 februari 

Você sabe alguma coisa sobre jogos? Felizmente, no entanto. 

14-17 uur aan de Sika 

 

 

 



 12 

VZW PARSIFAL 

De VZW zijn een groep toffe ouders en oud-leiding die een heel aantal 

grotemensentaakjes uit onze handen nemen. Door het organiseren van de kerstbar 

en het VZW-ontbijt, kunnen zij het lokaal en het terrein laten onderhouden. 

Daarenboven kunnen we steeds beroep doen op hen om een handje toe te steken, 

bijvoorbeeld bij de mosselsouper. 

Wil u graag iets terugdoen voor de scouts, dan kan dat! De VZW is altijd op zoek 

naar enthousiastelingen om hun team te versterken. Lid worden kan door het betalen 

van jaarlijks lidgeld (40 euro per jaar) op het rekeningnummer BE84 7370 2982 9159 

Wilt u graag lid worden of zijn er nog vragen? Stuur dan gerust een mailtje naar  

vzw@parsifal-mechelen.be 

 

 

  

mailto:vzw@parsifal-mechelen.be
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INTERESSANT OM WETEN 

 

Fiets  

Vanaf de jonggidsen wordt er verwacht dat er zoveel mogelijk met de fiets naar 

scoutsactiviteiten gekomen wordt. Jonggidsen/gidsen worden er soms op uit 

gestuurd met de fiets voor spelletjes en opdrachten. Maar niet alleen dat is een 

reden om veel met de fiets te komen, ook het milieu heeft hier alleen maar baat bij! 

Dat hoeven we u natuurlijk niet uit te leggen. Dus indien het mogelijk is, zouden we 

het ook leuk vinden dat kapoenen & kabouters zo veel mogelijk met de fiets gebracht 

worden naar het lokaal. En natuurlijk komt ook de leiding zoveel mogelijk met de fiets 

naar de scouts.  

 

 

Website 

Veel van de informatie in dit sikamagazine vindt u ook terug op onze website: 
www.parsifal-mechelen.be.  
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AFSPRAKEN 

 

Verwittigen 

Wanneer je niet aanwezig kan zijn op een scoutsactiviteit (vergadering, weekend,…) 

laat je dit weten aan je takleiding. Op de achterzijde van elk Sikamagazine staan de 

contactgegevens van die leiding. Wanneer je verwittigt doe dit dan op voorhand en 

niet de dag zelf. Dit is vrij frustrerend voor de leiding, dan valt hun spel in duigen. Met 

op voorhand verwittigen bedoelen wij voor het betreffende weekend van de 

vergadering. Wij hopen op jullie medewerking. Alvast bedankt! 

 

50-cent regel 

Deze regel gebruiken we bij de jonggidsen en gidsen wanneer je te laat verwittigt dat 

je niet zal komen. Hieronder verstaan we: de dag zelf of in  het betreffende weekend. 

Uiteraard kan ziekte niet op voorhand verwittigd worden. Hier kijken we dan even 

door de vingers. Wanneer je niet hebt verwittigd en je niet aanwezig was breng je de 

volgende vergadering 50-cent mee.  
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UNIFORM 

 

Het uniform toont aan dat we lid zijn van Scouts en Gidsen Vlaanderen en verwijst 

naar de waarden van deze organisatie. Het is voor ons daarom belangrijk dat zowel 

leiding als leden in perfect uniform aanwezig zijn op vergaderingen. 

- Das: te koop bij leiding (7,5 euro). 

- Groene T-shirt Parsifal: te koop bij leiding (12/15 euro). 

- Scoutshemd: te koop bij Hopper. Oude jaartekens worden niet op het hemd 

genaaid. Andere kentekens zijn te koop bij Hopper. 

- Scoutsrok (beige/groene) of scoutsshort (bruin/groen): allen te koop bij 

SON/Hopper. 

- Groene scoutskousen te koop bij Hopper. 

- Schoenen: botinnen of teva’s bij warm weer. 

- Als het te koud is, mag er een kousenbroek onder het uniform gedragen 

worden. Die moet dan wel in een neutrale kleur zijn. 

- Tijdens de avondvergaderingen komen leiding en leden in perfect uniform, in 

de winter is een lange broek of donkere kousenbroek toegelaten. 

 

Hopper 

Lange Kievitstraat 74, 2018 Antwerpen 

www.hopper.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

WET 
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We gaan er van uit dat de eerste strofe dient voor de kapoenen, en dat volgende 

takken die strofe dan terug opnemen, en er een stukje bijvoegen tot je als jin of 

leiding alle deeltjes kent. 

 

Kapoenen 

Ik ben gids 

Ik verken de wereld, 

ik val, ik tuimel en ik sta weer op. 

Ik wil mijn best doen. 

 

Kabouters 

Ik ben gids tussen scouts en gidsen 

Daarom beloof ik me in te zetten voor mijn groep 

want mijn werk is ploegwerk 

en onze inzet verzet bergen. 

 

Jonggidsen 

Ik ben gids tussen scouts en gidsen, 

hier & nu, ginds & morgen 

het spel dat we spelen is niet luchtledig. 

Samen willen we de wereld verdraaien. 

 

Gidsen 

Ik ben gids, tussen scouts en gidsen in de wereld 

zo hoop ik op iets meer dan wat ik zie. 

Ik hoop dat wat ik doe niet voor niets is, 

ik geloof dat wat we doen zin heeft, 

ik beloof dat het niet om het even is. 
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INSCHRIJVEN 

Het lidgeld bedraagt 50 euro en kan tijdens onze jaarlijkse broodjesnamiddag cash 

betaald worden of per overschrijving op het rekeningnummer BE32 4140 0625 3102 

(gelieve de naam en tak van je dochter(s) te vermelden). 

 

FACEBOOK – MEISJESGIDSEN PARSIFAL 

 

Omdat wij graag meegaan met onze tijd hebben we sinds kort 

naast de website een facebookpagina van onze groep. U 

vindt deze pagina makkelijk door in uw facebookzoekbalk 

‘Meisjesgidsen Parsifal’ in te geven. Hier vindt u nieuwtjes, 

foto’s en faits divers. Heeft u liever dat wij geen foto’s 

publiceren van uw dochter(s)? Stuur dan een mailtje naar 

groepsleiding@parsifal-mechelen.be 

  

mailto:groepsleiding@parsifal-mechelen.be
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KLEURPLAAT 
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WIST-JE-DATJES 

 
- Wist je dat de jonggidsen helemaal naar Lier zijn gefietst op weekend? 

- Wist je dat de kabouters zich een weg door laserstralen hebben gebaand op 

weekend? 

- Wist je dat de gidsen graag dingen naar Gnoe’s hoofd gooien? 

- Wist je dat de kapoenen allemaal een heksendiploma kregen? 

- Wist je dat de jonggidsen met een zak spinazie tegen de muur gooien om 

deze te laten ontdooien? 

- Wist je dat de kabouters allemaal een ticketje hebben bemachtigd voor de ark 

van Noah? 

- Wist je dat de kapoenen heks Blauwhoofd hebben verslagen? 

- Wist je dat de gidsen op buitelands kamp naar Portugal gaan? 

- Wist je dat de kapoenen de schatkist vonden als echte piraten? 

- Wist je dat de examens er weer aankomen voor de leiding en er daardoor 

avondvergaderingen komen? 

- Wist je dat Pumba een heel slecht evenwichtsorgaan heeft? 

- Wist je dat de kapoenen geweldige verkoopsters zijn? 

- Wist je dat wij een succesvolle mosselsouper achter de rug hebben? 

- Wist je dat de jonggidsen naar de kermis zijn geweest op de grote markt van 

Lier? 

- Wist je dat de kabouters een schatkist hebben ontdekt in het park? 

- Wist je dat de gidsen heel hard opgaan in tienbal? 

- Wist je dat de eerste overnachting op de scouts enorm goed is gegaan bij de 

kapoenen? 

- Wist je dat de gidsen een quiz organiseren op 3 februari? 
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LEIDING 
 
kapoenen kapoenen@parsifal-mechelen.be 
Scholekster 
(takleiding) 

scholekster@parsifal-mechelen.be 
0470525512 

Stekelstaartzwaluw stekelstaartzwaluw@parsifal-mechelen.be 
Flicka flicka@parsifal-mechelen.be  

 
kabouters kabouters@parsifal-mechelen.be 
Beo (takleiding) beo@parsifal-mechelen.be 

0491/524719 
Stokstaart stokstaart@parsifal-mechelen.be 
Schaarbek schaarbek@parsifal-mechelen.be 
Noefty 
 

noefty@parsifal-mechelen.be 

jonggidsen jonggidsen@parsifal-mechelen.be 
Canis 
(takleiding) 

canis@parsifal-mechelen.be 
0471/248317 

Agame agame@parsifal-mechelen.be 
Poedel 
 

  poedel@parsifal-mechelen.be 

gidsen gidsen@parsifal-mechelen.be 
Dolfijn (takleiding) dolfijn@parsifal-mechelen.be 

0493/196010 
Tragopaan tragopaan@parsifal-mechelen.be 
Gnoe gnoe@parsifal-mechelen.be 

 

  

 
Groepsleiding groepsleiding@parsifal-mechelen.be 

 
Agame agame@parsifal-mechelen.be 

0471/104194 
 

Flicka flicka@parsifal-mechelen.be 
0473/448970 
 

Gnoe gnoe@parsifal-mechelen.be 
0489/359665 

 


