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RECLAMEBLOK VOOR AANSTORMENDE 

EVENEMENTEN 

 Weekend 1:  27-28-29 oktober 2017  
 Mosselsouper: 18 november 2017 
 Speculaasactie: 2 december 2017 
 Weekend 2: 23-24-25 maart 2018 
 Spaghettislag Gidsen: 21 april 2018  
 Kamp kapoenen & kabouters: 19-26 juli 2018  
 Kamp jonggidsen: 19-30 juli 2018 
 Binnenlands kamp gidsen: 26-30 juli 2018 
 Buitenlands kamp gidsen: eerste 2 weken van juli (exacte data volgen nog) 
 

Schrijf deze data alvast in uw agenda!  
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VOORWOORD 

Beste ouders, leden en vrienden van Parsifal 

Een langgerekte “aaaaaaaaaaaaaaah eindelijk” is wel 

gepast want aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah eindelijk begint 

het nieuwe scoutsjaar weer. Hou jullie vast aan de 

takken van de bomen voor een uitdagend, avontuurlijk, 

spannend jaar vol met gegiechel, gespeel en geravot.  

Een nieuw jaar, dat betekent ook een nieuw jaarthema. 

Dit jaar koos Scouts en Gidsen Vlaanderen voor het 

thema “allemaal abnormaal”, een thema dat ons op het 

lijf geschreven is. We zien er misschien allemaal heel 

netjes, normaal en gepolijst uit, maar laat ons eerlijk zijn, 

in ieders hoofd schuilt wel een kermis van curiosa en 

rariteiten. 

Wij kijken er enorm naar uit om dit jaar de abnormaliteiten van u en uw dochter te 

ontdekken en die ter ganser harte te omarmen.  

De groepsleiding en de leidingsploeg staan weer klaar om er een fantastisch jaar van 

te maken. Wat u ook mag horen in de pers of op social media, wij hebben het 

allerbeste voor met uw kind en wij benaderen het scoutsgebeuren met grote 

professionaliteit en engagement. U ziet ons misschien enkel van 14 uur tot 17 uur op 

zondagen, maar ook op elk ander moment van de week zijn wij bezig met spellen 

voorbereiden, het lokaal opknappen, taakjes uitvoeren. Wij hopen dat nog lang te 

kunnen doen, gesteund door jullie allemaal. 

Dit jaar nemen we ook afscheid van twee abnormaal geweldige leidsters; Maina en 

Stormvogel. Vanuit de diepste krochten en spelonken van ons hartje willen wij jullie 

bedanken voor de jaren van bewezen dienst, van vriendschap, van engagement, van 

onvergetelijke spelletjes. Niet getreurd, u zult ze ongetwijfeld nog vaak tegenkomen 

op allerhande scoutsevenementen. Aarzel dan niet en ga nog eens een babbeltje 

met hen slaan of zwaai eens melancholisch vanuit de verte, dat zullen ze 

ongetwijfeld fantastisch vinden.  

Dan houd ik u nu niet langer in spanning en laat ik u los op een gloednieuw 

sikamagazine vol met gloednieuwe vergaderingen. 

Stevige linker 

Agame, Flicka & Gnoe 

Tragopaan, Dolfijn, Beo, Canis, Stokstaart, Poedel, Schaarbek, Scholekster, 

Stekelstaartzwaluw en Noefty 
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KAPOENEN 

 

Warme Stekelstaartzwaluw 

 17 jaar 

 Dit is mijn 12e jaar scouting en mijn 1e jaar leiding 

 Studierichting: Latijn-wetenschappen-wiskunde 

 Vind ik leuk: ukelele en lachen 

 Vind ik niet leuk: erwtjes en kapotte knieën 

Bruisende Flicka 

 20 jaar 

 Dit is mijn 16e jaar scouting en 5e jaar leiding 

 Studierichting: productontwikkeling 

 Vind ik leuk: muziek en afspreken met vrienden 

 Vind ik niet leuk: stilzitten en ruzie maken 

Doordachte Scholekster 

 17 jaar 

 Dit is mijn 13e jaar scouting en mijn 2e jaar leiding 

 Studierichting: nog niet beslist 

 Vind ik leuk: reizen en lekker eten 

 Vind ik niet leuk: slecht weer en spinnen 
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Lieve kapoenen, 

We hopen dat jullie evenveel zin hebben in dit jaar als ons. Hier heb je de 

nieuwsbrief voor al onze vergaderingen tot en met november. 

Vergeet zeker niet af te bellen of te mailen naar Scholekster als je niet kan komen! 

Dat is zeer belangrijk voor ons omdat wij dan onze spelletjes kunnen aanpassen aan 

het aantal kapoenen. Zeker doen! 

Zondag 24 september 

Aangezien het jaar nog maar net begonnen is, gaan we wat spelletjes spelen om 

elkaar beter leren kennen. We verwachten jullie van 14u tot 17u aan de Sika. 

Zondag 1 oktober  

Begin al maar te stretchen en doe je leukste sportkleren aan, want we gaan van 14u 

tot 17u aan de Sika paralympische spelen houden.  

Zondag 8 oktober 

Neem allemaal jullie vriendinnetjes mee zodat we hen kunnen tonen hoe leuk de 

scouts wel niet is. We zien jullie graag met wat gezelschap tussen 14u en 17u aan 

de Sika. 

Zondag 15 oktober 

Deze week is het jammer genoeg geen 

vergadering want jullie leiding is op leefweek. Niet 

getreurd, volgende week staan we weer paraat! 

Zondag 22 oktober 

Ooit al eens een echte piraat willen zijn? Vandaag 

is de dag, tussen 14u en 17u gaan wij de Sika 

onveilig maken! Oefen jullie piratentaaltje al maar 

en haal je beste piratenoutfit uit de kast. 

Zaterdag 28 tot zondag 29 oktober 

We gaan op weekend! Jullie worden zaterdag om 14u verwacht in jullie engste 

verkleedkleren en kunnen na een griezelig 24-uurs weekend zondag weer om 14u 

worden opgehaald. 

Zondag 5 november 

Helaas pindakaas, het is vandaag geen vergadering omdat het vakantie is. Tot 

volgende week! 
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Zondag 12 november 

Vandaag gaan we centjes verdienen. Jullie worden aan het lokaal verwacht van 14u 

tot 17u met jullie liefste glimlach en verkoopspraatjes. 

Zaterdag 18 november 

Deze week is het geen vergadering, maar jullie mogen allemaal komen eten op onze 

mosselsouper! Natuurlijk moeten jullie proberen om zoveel mogelijk mensen te 

overtuigen om vol-au-vent of mosselen te komen eten. 

Zondag 26 november 

We weten dat jullie heel creatief zijn en vandaag mogen jullie dat laten zien. We 

gaan knutselen van 14u tot 17u aan de Sika. 
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KABOUTERS 

 

Dappere Noefty 

 Leeftijd: 17 jaar 

 Dit is mijn 12de jaar scouting en mijn 1e  jaar leiding 

 Studierichting: Sport-Wetenschappen BimSem 

 Vind ik leuk: Sporten en Zomer 

 Vind ik niet leuk:  Stilzitten en onduidelijkheid 

Weloverwogen Schaarbek 

 Leeftijd: 18 jaar 

 Dit is mijn 13e  jaar scouting en mijn 2de  jaar leiding 

 Studierichting: Burgerlijk ingenieur – Katholieke Universiteit Leuven 

 Vind ik leuk: Warme chocomelk en rondlopen in de boekenwinkel 

 Vind ik niet leuk: Insecten en films zonder happy ending 
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Onzekere Beo 

 Leeftijd: 19 jaar 

 Dit is mijn 14de  jaar scouting en mijn 3e  jaar leiding 

 Studierichting: Archeologie – Katholieke Universiteit Leuven 

 Vind ik leuk: Rondtrekken en Scouting 

 Vind ik niet leuk: Onrespectvol zijn en geen initiatief tonen 

Vrijpostige Stokstaart 

 Leeftijd: 19 jaar 

 Dit is mijn 12de  jaar scouting en mijn 1e  jaar leiding 

 Studierichting: Psychologie - UGent 

 Vind ik leuk: Koken en Dieren 

 Vind ik niet leuk: Ziek zijn en slecht weer 
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Liefste kabouters, 

het nieuwe jaar gaat weer van start en wij kunnen haast niet poppelen om aan jullie 

leiding te geven! De meeste vergadering gaan door aan het scoutslokaal (Sika). 

Hieronder vind je de komende vergaderingen.  

 

Zondag 24 september 

Vandaag gaan we elkaar beter leren kennen aan de hand van 

kennismakingsspelletjes! Kom samen met ons spellen aan het scoutslokaal van 14u 

tot 17u.  

Zondag 1 Oktober 

We zitten met een probleem. De leiding heeft 

een schat begraven maar weten helaas niet 

meer waar. Komen jullie meehelpen? Van 14u 

tot 17u aan de grote ingang van het 

Vrijbroekpark.  

Zondag 8 oktober 

Wat is jouw lievelingsdier? Een giraffe? Een 

aapje? Verkleed je in je lievelingsdier en we 

gaan er een zotte boel van maken! Kom naar 

de Sika van 14u tot 17u.  

Zondag 15 oktober 

Vandaag is het geen vergadering want de leiding geniet nog van hun laatste dag op 

leefweek!  

Zondag 22 oktober 

Zijn jullie sterker dan de leiding? Ja? Laat het maar eens zien dan! Wie weet wacht 

er een grote beloning op jullie. Kom naar de Sika van 14u tot 17u.  

Weekend zaterdag 28 tot zondag 29 november 

Joepie ons eerste weekend! Jullie zullen tijdig nog een brief in jullie mailbox krijgen 

met verdere informatie! Wat we wel al kunnen zeggen is dat het zeer spannend gaat 

worden!  

Zondag 5 november 

Vandaag is het geen vergadering want we zitten nog in vakantiemodus.  

Zondag 12 november 
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Nodig al jullie vriendjes uit want vandaag is het… vriendjesdag!!! Ken jij iemand die 

graag mee spelletjes wilt komen spelen of mee in de scouts wilt? Breng ze maar 

mee!  

Zondag 19 november 

Geen vergadering, onze buikjes zitten nog vol van 

de lekkere mossselen! 

 

Zondag 26 november 

Houd jullie paspoorten al maar klaar want wij gaan 

op reis! Kom naar de sika van 14u tot 17u.  

 

 

Zo dit was onze eerste maandbrief! Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig en maken we 

veel plezier! Als je niet kan komen verwittig dan tijdig naar Beo (takleider) op het 

nummer: 04/91 52 47 19.  

 

Liefs 

Noefty, Schaarbek, Stokstaart en Beo 
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JONGGIDSEN 

 
Parate Poedel 

 Leeftijd: 18 jaar 

 Dis is mijn 13de jaar scouts en mijn 2de jaar leiding 

 Studierichting: 1e Bach. Biomedische wetenschappen, KUL 

 Vind ik leuk: Series kijken, chocolade  

 Vind ik niet leuk: witloof, wekkers 
 
Sympathieke Canis 

 Leeftijd: 19 jaar 

 Dit is mijn 14de jaar scouts en mijn 3de jaar leiding 

 Studierichting: 2e Bach. Logopedische en audiologische wetenschappen, KUL 

 Vind ik leuk: het geluid van regen op de tent, lekker eten 

 Vind ik niet leuk: spinnen, herexamens 
 
Goedlachse Agame 

 Leeftijd: 20 jaar 

 Dit is mijn 15de jaar scouts en mijn 4de jaar leiding 

 Studierichting: 3e Bach. Theologie en religiewetenschappen, KUL 

 Vind ik leuk: tennis en koken 

 Vind ik niet leuk: mosselen en drukte 
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Allerliefste jonggidsen,  
 
Zijn jullie klaar voor jullie allereerste maandbrief van het nieuwe scoutsjaar?! 
 
Wij werken iedere maandbrief rond een thema, voor de 
eerste drie scoutsmaanden geldt het thema ‘reis rond de 
wereld’.  
Jullie reizen samen met ons van land naar land en 
ontdekken zo de wereld. Maar deze reis loopt niet altijd 
volgens plan… 
 
Ready? Set? Go!  
 
 
24 september 
 
De eerste dag van onze reis. Leer vandaag je teamleden kennen met wie je lief en leed zal 
delen in alle landen die jullie zullen bezoeken. Ook je reisleiders moet je door en door 
kennen voor we op stap kunnen gaan. Afspraak om 14u aan de Sika, om 17u kan je met 
veel kennis weer huiswaarts keren.  
 
1 oktober 
 
Vandaag vertrekken wij op ontdekkingstocht. Om dat te kunnen doen zullen wij eerst 
oefenen op bekend terrein. Wordt een echte ontdekkingsreiziger en leer de kneepjes van het 
vak tussen 14u en 17u aan de Sika.  
 
8 oktober 
 
Het eerste land dat we zullen bezoeken is natuurlijk ons eigen België. Wie bouwde het 
Atomium? Waarom verkoopt men in Antwerpen de ‘Antwerpse Handjes’? Wat valt er te zien 
in Hasselt? Wij hangen vandaag de toeristen in eigen land uit. Kom mee ontdekken van 14u 
tot 17u aan de Sika.  
 
15 oktober 
 
De reisleiders zijn vandaag te moe om de reis te kunnen leiden. Zij hebben al een hele week 
lang de handen uit de mouwen gestoken en verdienen vandaag een beetje rust. De reis 
wordt volgende week weer hervat!  
 
22 oktober 
 
Vandaag vertrekken wij richting het noorden en komen we aan in Schotland. Wat 
karakteriseert Schotland beter dan de Highland Games? Niets toch? Ben jij een echt Schot 
en kan je alle obstakels aan? Kom het uittesten aan de Sika. De Highland Games zullen 
doorgaan van 14u tot 17u.  
 
29 oktober 
 
Een lange vlucht is nodig om ons vandaag tot in Amerika te brengen. Het eerste gerecht dat 
we daar verorberen zijn American Cookies! Lusten de Belgen deze koekjes ook? Wij gaan 
het vandaag huis aan huis uitproberen.  
Bak allemaal 30 koekjes en verpak ze per 5, en neem ze mee naar de scouts. Afspraak 
van 14u tot 17u aan de Sika!  
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5 november 
 
Herfstvakantie! Jammer genoeg geen vergadering vandaag. Volgende week hervatten wij 
onze reis en krijgen jullie een dubbele lading kennis over de wereld!  
 
Zaterdag 11 november- zondag 12 november 
 
Gestrand! Onze reis loopt niet helemaal volgens plan….we zijn neergestort en komen op een 
onbewoond eiland terecht. Zien jullie een uitweg? Kom samen met ons overleven op het 
Parsifal-eiland.  
We spreken om 10u45 af aan de Sika, vanaf daar rijden we met de fiets naar het eiland. 
Zondag 12 november weten we hopelijk van het eiland af te geraken en zijn we rond 14u 
weer aan de Sika. Meer info krijgen jullie nog van de reisleiders.  
 
Zaterdag 18 november 
 
Ooooh… het mooie Noordzeestrand! Dat is de plek waar wij vandaag naartoe reizen. Het is 
Mosselsouper! De reisleiders zullen heerlijke mosselen klaarmaken voor jullie. Voor zij die 
niet zo een fan zijn van weekdieren is er ook vol-au-vent voorzien. Kom mee genieten en 
neem ineens je hele vriendenkring en familie mee!  
 
19 november 
 
Vandaag is er geen reis meer voorzien aangezien we gisteren naar de kust zijn getrokken.  
 
26 november 
 
Altijd al een keer als een echt Italiaan willen koken? Grijp je kans! Vandaag trekken we 
richting het Bella Italia en koken we Italiaans voor heel het reisteam. Afspraak om 11u aan 
de Sika. Met een buik vol lekkers kunnen jullie weer huiswaarts om 14u.  
 
 
Kijk eens aan, ontdekkingsreizigers-jonggidsen! Dit was jullie eerste maandbrief. Hopelijk 
kunnen jullie met ons alles landen bezoeken en komen we niet te veel obstakels tegen op 
onze reis. Jullie reisleiders zien het alvast helemaal zitten.  
Het vervoersmiddel bij uitstek is natuurlijk de fiets, als jonggids kom je dan ook 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), zo kunnen wij onze reizen naar jullie wensen aanpassen! Tot dan, jonggidsen!  
 
Stevige linker,  
Poedel, Canis en Agame 
 

  

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

 

 
Onpeilbare Tragopaan 

 Leeftijd: 20 jaar 

 Dit is mijn 15e jaar scouting en mijn 4e jaar leiding 

 Studierichting: 3e Bachelor Lager Onderwijs aan de UCLL 

 Vind ik leuk: naar de sterren kijken en katten 

 Vind ik niet leuk: haantjesgedrag en gebakken zalm 

Gedweeë Dolfijn 

 Leeftijd: 20 jaar 

 Dit is mijn 15e jaar scouting en mijn 4e jaar leiding 

 Studierichting: 2e Bachelor Taal- en Letterkunde: Nederlands-TFL aan de UA 

 Vind ik leuk: vriendelijke scheldwoorden en oude films 

 Vind ik niet leuk: biefstuk en dictators 

Schrandere Gnoe 

 Leeftijd: 20 jaar 

 Dit is mijn 15e jaar scouting en mijn 4e jaar leiding 

 Studierichting: 3e Bachelor Taal- en Letterkunde Nederlands-Frans aan de KUL 

 Vind ik leuk: opgezette dieren en cappuccino’s 

 Vind ik niet leuk: mensen die het woord “kids” gebruiken, tegenwind 
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Lieve gidsen 

Hier spreekt jullie gloednieuwe leiding van dit jaar. Aangenaam, wij zijn Dolfijn, Tragopaan en 

Gnoe. 

Om de eerste maandbrief al met een knaller in te zetten, houden we het lekker vaag. Jullie 

zien hieronder links naar youtube-filmpjes staan. Die filmpjes zullen jullie meer info bieden 

over de vergadering. Bekijk ze zeker, het kan belangrijk zijn. 

Vergeet ook niet af te bellen bij jullie liefste takleiding Dolfijn via dolfijn@parsifal-mechelen.be 

of 0493196010. 

 

Zondag 24 september  

https://www.youtube.com/watch?v=XyffZLfE_pY  

Sika. 14-17 uur 

Zondag 1 oktober  

https://www.youtube.com/watch?v=sutgWjz10sM  

Sika. 14-17 uur 

Zondag 8 oktober 

https://www.youtube.com/watch?v=aj9coPGuFkM  

Sika. 14- 17 uur 

Zondag 15 oktober 

Vandaag geen vergadering. Leiding heeft leefweek. 

https://www.youtube.com/watch?v=n_rASn5zjWs  

in je huis (of elders maar niet aan de Sika want daar is niemand). 14-17 uur 

Zondag 22 oktober 

https://www.youtube.com/watch?v=sUDF8i5XesI  

Sika. 14- 17 uur met fiets! 

Vrijdag 27 oktober – Zondag 29 oktober 

https://www.youtube.com/watch?v=MLhesmKn4Cs  

Meer info volgt. 

Zondag 5 november 

https://www.youtube.com/watch?v=r98svcsH9fs  

Geen scouts. Herfstvakantie. 

mailto:dolfijn@parsifal-mechelen.be
https://www.youtube.com/watch?v=XyffZLfE_pY
https://www.youtube.com/watch?v=sutgWjz10sM
https://www.youtube.com/watch?v=aj9coPGuFkM
https://www.youtube.com/watch?v=n_rASn5zjWs
https://www.youtube.com/watch?v=sUDF8i5XesI
https://www.youtube.com/watch?v=MLhesmKn4Cs
https://www.youtube.com/watch?v=r98svcsH9fs
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Zondag 12 november 

https://www.youtube.com/watch?v=67tcZs3p1S0  

Sika. 14- 17 uur 

 

Zaterdag 18 november 

https://www.youtube.com/watch?v=1SwlqFc8RHA  

Jullie moeten komen helpen. Meer info volgt. 

Zondag 19 november 

https://www.youtube.com/watch?v=INscMGmhmX4  

Geen scouts. Jullie zijn nog moe. 

Zondag 26 november 

https://www.youtube.com/watch?v=2Qj8PhxSnhg  

Sika. 10- 14 uur met fiets! Neem 4 euro mee. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=67tcZs3p1S0
https://www.youtube.com/watch?v=1SwlqFc8RHA
https://www.youtube.com/watch?v=INscMGmhmX4
https://www.youtube.com/watch?v=2Qj8PhxSnhg


 17 

VZW PARSIFAL 

 

De VZW is een groep van gemotiveerde en geëngageerde ouders en oud-leiding. Zij 

nemen een aantal grotemensentaakjes uit onze handen, zodat er minder druk op 

onze schouders ligt. Aan hen hebben we bijvoorbeeld te danken dat uw kind niet in 

een jungle speelt, maar op een proper onderhouden terrein. Of dat onze 

vergaderingen niet door moeten gaan in halve ruïnes maar in onze veilige 

scoutslokalen. 

De VZW is nog lang niet volzet en er is altijd plek voor ouders en oud-leiding die hun 

schouders mee onder de scouts willen zetten. 

Lid worden? 

Voor slechts 40 euro per jaar ben je al steunend lid van de VZW. In ruil voor je steun 
ontvang je als welkomstgeschenk een drankkaart van 6 euro (geldig op al onze 
activiteiten). 
Je mag dit lidgeld overschrijven op ons rekeningnummer: BE84 7370 2982 9159 met 
vermelding van Lidgeld vzw + je naam. Waarvoor dank! 

Contact opnemen: 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.  

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 SON/Hopper. Oude jaartekens worden niet op het 

hemd genaaid. Andere kentekens zijn te koop bij SON en Hopper. 

- Scoutsrok (groene) of scoutsshort (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 (te Leuven of te Antwerpen) 

www.hopper.be 

Sinds de SON in Mechelen niet meer bestaat, kan u uw bestellingen afhalen bij de 

Banier in de O.-L.-Vrouwestraat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.hopper.be/
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WET 

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. Wie zijn wet niet kent, moet pompen in de formatie. 

 

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 wij fantastisch lekker eten kregen op kamp? 

- Wist je dat de jonggidsen achtervolgd werden door een koe op tweedaagse? 

- Wist je dat Impala en Dingo heel goed kunnen kaartlezen? 

- Wist je dat de kabouters super flink geweest zijn op kamp? 

- Wist je dat de jonggidsen verzot zijn op de go cart? 

- Wist je dat de leiding hun haar paars heeft gekleurd? 

- Wist je dat de kabouters echte acrobaten zijn? 

- Wist je dat de gidsen een zandbak maakten op kamp? 

- Wist je dat de kapoenen heel flink alleen in een grote tent hebben geslapen? 

- Wist je dat de gidsen de verjaardag van Noefty fantastisch gevierd hebben? 

- Wist je dat dert kabouters een hels kabaal maken tijdens het eten? 

- Wist je dat we weer twee nieuwe totems hebben: moedige Pongo en talmende 

Coendou? 

- Wist je dat de kapoenen gewoon door het onweer hebben geslapen? 

- Wist je dat de kabouters soms precies in een rivier sliepen? 

- Wist je dat de jonggidsen heel goed zijn in het maken van macramébandjes? 

- Wist je dat de kapoenen mega grote bellen hebben gemaakt? 

- Wist je dat de kabouters zeker hun mannetje hebben gestaan tijdens het 

spaghettigevecht? 

- Wist je dat we stormvogel en maina heel hard gaan missen?  

- Wist je dat we 3 nieuwe leidsters hebben (Noefty, Stekelstaartzwaluw en 

Stokstaart)? 
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LEIDING 
 
kapoenen kapoenen@parsifal-mechelen.be 
Flicka flicka@parsifal-mechelen.be 
Stekelstaartzwaluw stekelstaartzwaluw@parsifal-mechelen.be 
Scholekster 
(takleiding) 
 

scholekster@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 
Agame agame@parsifal-mechelen.be 
Canis (takleiding) canis@parsifal-mechelen.be 

0471/248317 
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 

 


