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RECLAMEBLOK VOOR AANSTORMENDE 

EVENEMENTEN 

21 april 

Spaghettidag gidsen 

van 12-14 uur en/of 17-20u aan de Sika 
(vooraf inschrijven is niet nodig) 

 

5 mei 

Eetdag VZW 

meer info volgt ongetwijfeld nog 

 

19-26 juli 

Kamp kapoenen en kabouters 

19-30 juli 

Kamp jonggidsen 

26-30 juli 

Binnenlands kamp gidsen 
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VOORWOORD 

Beste ouders, leden en vrienden van Parsifal 

Deze drie maanden schudden we hopelijk de koude 

winterlucht uit onze kleren. Wij kijken als geen ander 

uit naar de lentemaanden. Heerlijk buitenspelen doen 

wij de ganse winter door, maar buitenspelen zonder 

dat je knieën paars zien en je koud hebt tot in het 

diepste binnenste van je ziel is toch net iets 

aangenamer. 

Er is niks dat een Parsifaliër zo verheugd als een 

pasgemaaid grasveld opfietsen door onze poort die 

geflankeerd is door prachtige bomen in bloesem. De 

lente, het maakt ons duidelijk licht in het hoofd en rad 

van tong. 

De voorbije drie maanden hebben we er weer een fijne 

mosselsouper op zitten, heeft de VZW een gezellige 

kerstbar gehouden en fijne VZW Kaffees en hebben de 

gidsen hun buitenlands-kampkas aangevuld tijdens 

hun quiz. We zijn jullie allemaal heel dankbaar voor 

jullie opkomst en gulle consumpties tijdens deze 

evenementen. We hopen jullie dan ook in grote getale terug te zien tijdens de 

spaghettislag van de gidsen en de VZW-eetdag.  

Op die manier kunnen we weer eens onze werking optimaliseren, ons materiaal 

verjongen en nog betere scoutservaringen meegeven aan onze leden.  

Op 17 maart is het bij ons ook Mechelse Vriendjesdag van 18u tot 20u! Dat is een 

initiatief vanuit het Mechels Jeugdwerk. Jeugdbewegingen staan immers open voor 

iedereen en iedereen moet weten over jeugdbewegingen want ze zijn niet alleen 

superplezant maar leren je ook veel bij. Heb jij dus een vriendinnetje die nog niet 

veel van de scouts af weet? Pak ze dan zeker mee! Iedereen is welkom! 

Stevige linker 

Agame, Flicka en Gnoe 

Stokstaart, Noefty, Stekelstaartzwaluw, Poedel, Scholekster, Schaarbek, Canis, Beo, 

Dolfijn en Tragopaan. 
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KAPOENEN 

Lieve kapoenen, 

We zitten al aan de derde maandbrief, wat gaat dit jaar snel! Maar dat betekent ook 

dat er weeral een heleboel nieuwe en supertoffe vergaderingen op jullie staan te 

wachten. Lees maar snel verder! 

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 3 maart: Binnen enkele weken gaan we op weekend, maar daar hebben 

we ook centjes voor nodig. Daarom gaan we vandaag van 10u tot 12u op de Grote 

Markt (aan Opsinjoor) afspreken om geld te verdienen. 

Zondag 11 maart: Het is jammer genoeg geen 

vergadering vandaag. We zien jullie volgende week! 

Zaterdag 17 maart: Scholekster heeft weeral iets 

uitgespookt. Kom naar de Sika van 18u tot 20u om te 

weten wat ze heeft gedaan, en help haar om het op te 

lossen. 

Huh maar leiding, waarom is de vergadering vandaag van 18u 

tot 20u? Het is Mechelse Vriendjesdag! Pak dus zeker 

allemaal een vriendje mee. Meer weten? Lees dan zeker het 

voorwoord van dit Sikamagazine. 

23 - 25 maart: We gaan op weekend!!! We verwachten jullie om 20u in Kontich en 

jullie kunnen om 12u weer worden opgehaald. Er volgt nog een brief met extra 

informatie. 

Zondag 1 april: Vandaag is het geen scouts want het is Pasen!  

Zondag 8 april: Aangezien het vakantie is, is het deze week weer geen 

vergadering. Maar niet getreurd, volgende week staan we weer paraat! 

Zondag 15 april: Wij zijn echte ontdekkingsreizigers en vandaag gaan we 

dan ook het terrein rond de Sika ontdekken van 14u tot 17u. 

Zaterdag 21 april: Het is spaghetti dag van de gidsen om hun 

buitenlands kamp te sponsoren. Kom hen allemaal steunen samen met 

jullie mama’s, papa’s, grootouders, liefjes, vrienden, vriendinnen … 

Zondag 22 april: Deze vergadering zullen jullie ons tonen of jullie wel 

echte scouts zijn. Kom van 14u tot 17u naar de Sika en vergeet zeker je 

stapschoenen niet. 

mailto:scholekster@parsifal-mechelen.be
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Zondag 29 april: We spelen weer met alle kapoenen van district Dijle een spel. Het 

gaat door van 14u tot 17u. Verdere info volgt nog. 

Zondag 6 mei: Kom vandaag met een lege maag, 2 euro en zin om 

te koken naar de Sika van 11u tot 14u. 

Zondag 13 mei: Mega Mindy heeft jullie hulp nodig want er is een 

grote overval gebeurd in het hartje van Mechelen. Kom van 14u tot 

17u naar de Grote Markt (aan Opsinjoor). 

Zondag 20 mei: Peter Pan is zijn schaduw verloren en is helemaal in 

paniek. Kom ons helpen zoeken van 14u tot 17u aan de Sika. 

Zaterdag 26 mei: We hebben een bom gevonden op ons terrein en enkel met jullie 

hulp kunnen we deze ontmantelen. Kom van 18u tot 20u naar de Sika om ons te 

helpen. 

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 

 

  



 6 

KABOUTERS 

Liefste kabouters,  

We vliegen er weer in voor de komende 3 

maanden. Niet alleen gaat het beter weer worden 

maar gaan we ook zoals altijd weer super leuke 

spelletjes spelen. Hieronder vinden jullie een 

overzicht.  

Zondag 4 maart  

Vandaag is het districtsvergadering, jullie krijgen zo 

snel mogelijk nog een mail met verdere informatie.  

 

Zondag 11 maart  

Vandaag is het geen vergadering want de leiding is 

nog op leidingsweekend.  

 

Zaterdag 17 maart 

Kom met zen allen naar de Sika want vandaag spelen we alle soorten balspelen! Be 

prepared! 

Van 18u tot 20u aan de Sika. 

Huh maar leiding, waarom is de vergadering vandaag van 18u tot 20u? Het is Mechelse 

Vriendjesdag! Pak dus zeker allemaal een vriendje mee. Meer weten? Lees dan zeker het 

voorwoord van dit Sikamagazine. 

Weekend 23-24-25 maart 

Joepie we gaan eens terug op weekend! En wat voor een 

weekend… Circusweekend joepie! Deze keer is het aan 

ons eigen lokaal te doen van vrijdag 20u tot zondag 12u. 

Jullie krijgen nog een mail met verdere informatie in.  

 

Zondag 1 april 

Vandaag is het geen vergadering want het is Pasen.  

Zondag 8 april 

Droevige gezichtjes want het is weer geen vergadering, 

want het is paasvakantie.  

Zondag 15 april  

Vandaag gaat het er iets specialers aan toe. We gaan namelijk levende gezelschapsspelen 

spelen, laat maar zien wie de beste is! Aan de Sika van 14u tot 17u. 
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Zondag 22 april  

Voetbal, tennis, hoogspringen, waterballet, handbal en nog vele meer.. Vandaag doen we 

een mix van verschillende sporten! Kom in topconditie naar de Sika van 14u tot 17u.  

Zondag 29 april  

Vandaag gaan we zoals een echte scout vuil worden! We gaan eens goed ravotten en zoals 

altijd veel plezier maken. Doe dus kleren aan die je na de vergadering eventueel in de 

vuilbak kan gooien. Vergeet wel je das niet want deze is verplicht. Aan het lokaal van 14u tot 

17u.  

 

Zondag 6 mei 

Kom in perfect uniform naar het lokaal om 11u want wij gaan 

Mechelen en omstreken laten zien wie de meisjesgidsen van 

Parsifal zijn. Vergeet geen lunchpakket en een drinkbus 

mee te nemen. Het weerzien aan het lokaal is om 15u.  

 

Zondag 13 mei 

Vandaag willen we jullie eens in de watten leggen. Wij als 

kabouterleiding zijn namelijk super trots op jullie dat jullie bij 

de snoepverkoop alles hebben verkocht! Wij trakteren jullie 

dan graag om eens samen met ons naar de Nekker te gaan! 

Wat neem je mee? Identiteitskaart, flesje water, kleine snack en eventueel zwemgerief 

naargelang het weer. We spreken af stipt om 14u aan de ingang van de Nekker en om 17u 

een blij weerzien terug aan de ingang.  

Zondag 20 mei  

Vandaag gaan we lekker samen kokerellen! Wij zorgen voor alle ingrediënten, jullie zorgen 

voor jullie aanwezigheid! Van 14u tot 17u aan de Sika.  

Zondag 27 mei  

Blijkbaar is er een toffe bende die goed cocktails kunnen maken.. zit jij ook in die benden? 

Kom het te weten van 14u tot  17u aan de Sika.  

 

Dat was een dikke boterham! Dit was het alweer voor maart, april en mei. Wij kijken er alvast 

al heel erg naar uit om met jullie samen plezier te maken. Vergeet niet te verwittigen als 

men niet kan komen voor vrijdag 20u (zo kunnen wij het spel aanpassen indien nodig) 

naar Beo: 0491 52 47 19 of beo@parsifal-mechelen.be 
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JONGGIDSEN 

Liefste jonggidsen, 

Een nieuwe maandbrief betekent een heleboel 

nieuwe, toffe vergaderingen. Wij hebben er 

alvast heel veel zin in, hopelijk jullie ook! 

 

Zondag 4 maart 

Vandaag mogen jullie jullie beste stapschoenen 

aantrekken want we gaan op dropping. Kom allemaal naar de Sika om 14u en 

hopelijk lopen jullie niet verloren zodat jullie om 17u weer naar huis kunnen gaan. 

Zondag 11 maart 

Helaas! Vandaag is het geen scouts want de leiding is op leidingsweekend. Tot 

volgende week. 

Zaterdag 17 maart 

Hebben jullie ooit al eens levende gezelschapsspelen gespeeld? Neen? Dan is het 

vandaag jullie kans! Kom van 18 uur tot 20 uur naar de Sika. 

Huh maar leiding, waarom is de vergadering vandaag van 18u tot 20u? Het is Mechelse 

Vriendjesdag! Pak dus zeker allemaal een vriendje mee. Meer weten? Lees dan zeker het 

voorwoord van dit Sikamagazine. 

Zaterdag 24 maart 

Oh help, het zomeruur is er weer en dat betekent dat we een uur minder de tijd 

hebben. Kom allemaal van 19u tot 21u naar de Sika en speel met ons spelletjes 

tegen de tijd. 

Zondag 1 april 

Aangezien jullie druk in de weer zijn met alle paaseitjes op te eten, is het vandaag 

geen vergadering. Vrolijk Pasen! 

Zondag 8 april 

Het is nog steeds paasvakantie dus ook vandaag geen vergadering. Jullie zullen ons 

nog even moeten missen. 

Vrijdag 13 april - zondag 15 april 

 Allemaal abnormaal! Dat zijn jullie wel een beetje. Maar zijn 

jullie ook klaar voor het tweede weekend van dit jaar? Kom 
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zeker allemaal mee want het belooft weer superleuk te worden. Meer info volgt later. 

Zondag 22 april 

We gaan vandaag pannenkoeken verkopen zodat we veel centjes kunnen verdienen 

voor op kamp. We spreken af om 14u aan de Sika en jullie mogen weer huiswaarts 

keren om 17u. Vergeet zeker jullie fiets niet. 

Zondag 29 april 

Zet jullie schrap want vandaag spelen we een groot stadsspel. Kom allemaal om 14u 

naar Opsinjoor op de Grote Markt. Om 17u mogen jullie terug naar huis. 

Zondag 6 mei 

Vandaag gaan we leren om een vlot te maken zodat we ons kunnen voorbereiden 

voor Dijle op de Dijle. Kom allemaal van 14u tot 17u naar de Sika. 

Zaterdag 12 mei - zondag 13 mei 

Eindelijk is het zover: Dijle op de Dijle, de leukste vlottentocht van het jaar! Dit 

weekend gaat door van zaterdagavond tot zondagavond. De vlottentocht zelf vindt 

zondagnamiddag plaats. Meer info volgt nog. 

Zondag 20 mei 

In wie schuilt de Heilige Geest? Dat zouden wij wel eens willen weten. Kom het mee 

ontdekken met ons van 14u tot 17u aan de Sika. 

Zondag 27 mei 

Vandaag doen we een ultragekkesuperdeluxe verkleedvergadering. Wij zullen op 

voorhand laten weten in wat jullie verkleed moeten komen want dat is voorlopig nog 

een groot geheim. Allemaal welkom van 14u tot 17u aan de Sika. Vergeet zeker niet 

te verwittigen als je niet kan komen vandaag. 

 

Zo dat was het dan voor deze maandbrief. Kom zeker altijd met de fiets en als je niet 

kan komen moet je verwittigen bij Canis (0471 24 83 17 of 

canis@parsifalmechelen.be). 

Hopelijk zijn jullie massaal aanwezig de komende 

maanden. 

Stevige linker, 

Agame, Canis en Poedel 

mailto:canis@parsifalmechelen.be
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GIDSEN 

Lieve gidskes 

 

Deze keer een afbeelding als hint voor de komende vergaderingen. Als je echt geen idee 

hebt wat we bedoelen, mag je ons altijd iets sturen.  

Vergeet niet Dolfijn te contacteren als je niet kan komen, dan kunnen wij de vergaderingen 

goed plannen.  

Kusjes en knuffels, groot en klein! 

Gnoe, Tragopaan en Dolfijn 

 

Zondag 4 maart 

 Sika: 14u – 17u 

Zondag 11 maart 

Geen vergadering, want leidingsweekend. 

 

Zaterdag 17 maart 

Sika: 18u – 20u Huh maar leiding, waarom is de 

vergadering vandaag van 18u tot 20u? Het is Mechelse 

Vriendjesdag! Pak dus zeker allemaal een vriendje mee. 

Meer weten? Lees dan zeker het voorwoord van dit 

Sikamagazine. 
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Zaterdag - zondag 23 – 25 maart 

Weekend! 

 

Meer info volgt. 

Zondag 1 april 

Geen vergadering, want Pasen. 

 

Zondag 8 april 

Geen vergadering, want vakantie. 

 

Zondag 15 april 

 

Afspraak aan Opsinjoor, Grote Markt: 14u – 17u 

Neem je opgeladen smartphone mee (als je dat hebt). 
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Zaterdag 21 april 

Spaghettidag, de hele dag! Belangrijk! 

 

Meer info volgt. 

Zondag 29 april 

Dagtocht 

 

Sika: 11u – 17u, breng een lunchpakket mee. 

Zondag 6 mei 

 

Sika: 14u – 17u 
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Zaterdag - zondag 12-13 mei 

24u Dijle op de Dijle 

 

Meer info volgt. 

Zondag 20 mei 

 

Sika: 14u – 17u 

Zaterdag 26 mei 

 

 

Sika: 19u – 21u 

 

Xoxo jullie leiding 
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STRAFFE SCOUTSSTORY VAN DE STAM 

Wij hebben allebei vanaf het 1e jaar kapoen bij Parsifal gezeten, dus er zijn talloze 

verhalen die we zouden kunnen vertellen. Elke vergadering, elk weekend en elk 

kamp was onvergetelijk. Met spijt in het hart hebben wij dan ook allebei, na een paar 

jaar leiding te hebben gegeven, onze das aan de haak gehangen. Hoewel, aan de 

haak hangen kan je het niet echt noemen. Ons scoutsverhaal is niet gestopt toen we 

stopten als leiding. We komen bij elk evenement helpen en steunen. Mustang is 

ondertussen zelfs lid geworden van de VZW. Ook springen we af en toe in als 

vervangleiding wanneer de leiding examens heeft en we gaan nog geregeld samen 

met de (oud-)leiding op stap. ‘Dinsdag cafédag’ is ondertussen een vast gegeven .  

Zoals we zeiden, zetten we ons nog steeds in voor de groep. Op elk evenement zijn 

we van de partij, zowel om te steunen als om te helpen. Wij eten trouw elk jaar onze 

vol-au-vent of mosselen in de Posthoorn en het eerste jenevertje van het seizoen 

wordt op onze kerstbar gedronken.  

En wanneer we dan de pintjes tappen of de pannenkoeken klaarmaken, zijn we 

allebei heel trots dat we als actief lid en leiding deel hebben uitgemaakt van zoiets 

moois en dat we nu nog steeds ons steentje kunnen bijdragen om de groep te laten 

blijven bestaan en te laten groeien.  

Dat is wat net zo mooi is aan het hele scoutsgebeuren. Je bouwt iets op dat niet 

kapot te krijgen is. We hebben bij de scouts vriendinnen voor het leven gemaakt, 

dingen geleerd die je alleen bij de scouts kan leren en avonturen beleefd die je alleen 

met de scouts meemaakt.  

Stoppen met de scouts, dat gaat nu eenmaal niet.  

Stevige linker, 

Steenbok en Mustang 
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VZW PARSIFAL 

Beste ouders, beste gids 
 
De vzw houdt jullie graag op de hoogte van diverse 
zaken waarmee wij allemaal bezig zijn voor het welzijn 
van onze groep Parsifal. 
Recent plaatsten wij nieuwe LED buitenverlichting aan de 
lokalen zodat onze gidsen in de donkere wintermaanden 
ook in de buitenlucht elkaar kunnen zien. 
Er werden 5 wilgen geplant naast het leidingslokaal (ligt 
naast jonggidsen en gidsenlokaal) op de grens met de 
open bouwgrond naast ons terrein. 
Momenteel hebben wij offertes uitgeschreven voor een 
subsidie-aanvraag aan de stad in functie van het in stand 
houden van onze lokalen en terrein. 
Zo zullen we de goten aan de lokalen vervangen en 
herstellingen aan verrot schrijnwerk ,door vocht, worden 
voorzien. Enkele noodzakelijke ingrepen in de keuken 
zijn ook gepland en gebudgetteerd. 
Ook gaan we het geheel van buitenschrijnwerk opfrissen 
met het nodige schuur- en verfwerk. Hiervoor gaan we 
tijdig een oproep doen naar helpende handen; u wordt al 
op voorhand bedankt. 
  
Graag nodigen wij u nog steeds uit op onze maandelijkse veezetweekafee, 1 x per 
maand na de activiteit van 17:00 tot 18:00. Nieuwe data worden steeds via de 
website van gidsen Parsifal gelanceerd. 
Ook mag u nog steeds rekenen op onze interesse voor uw zuurverdiende centen die 
wij zinvol zullen gebruiken voor onderhoud en herstellingen van lokalen en terrein. 
Wordt lid voor 40 € en steun uw dochter. U ontvangt als tegenprestatie een 
consumptiekaart van de groep, geldig op alle activiteiten van groep en vzw. 
Je mag dit lidgeld overschrijven op ons rekeningnummer: BE84 7370 2982 9159 met 
vermelding van Lidgeld vzw + je naam.  
Op deelname aan de vzw staat geen leeftijd; recent mochten wij een nieuw lid van 8 
jaar in de vzw verwelkomen, welkom Léon. 
  
Uitnodigen willen wij u zeker doen op een Parsifal vzw event halfweg de lente. 
Zaterdag 5 mei spreken we graag af aan de Sika voor een gezellige activiteit met 
zon, zomers eten en zomerse drankjes. 
Noteer de datum alvast in uw agenda! 
  
Een stevige linker van het team vzw, 
uw voorzitter Jean Quaethoven 
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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 
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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. 

 

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 

 

  



22 
 

WIST-JE-DATJES 

 Wist je dat de jonggidsen de Woudlopers versloegen met schoenenpetanque? 

 Wist je dat de gidsen veel centjes hebben opgehaald met hun quiz voor het 

buitenlands kamp? 

 Wist je dat de kapoenen enorm veel speculaas hebben verkocht, ondanks dat 

ze maar met heel weinig waren? 

 Wist je dat het nog maar ongeveer 120 dagen is tot buitenlands kamp? 

 Wist je dat de kabouters echte kunstenaars waren tijdens de 

knutselvergadering? 

 Wist je dat de jonggidsen heel goed kunnen skiën op gras? 

 Wist je dat de kapoenen hun leiding heeft overwonnen bij het grote drie-tegen-

allen-spel? 

 Wist je dat de gidsen eens hebben leiding gegeven en dat dat super goed 

ging? 

 Wist je dat Tragopaan niet eens een volledig Sikamagazine afwezig zal zijn? 

 Wist je dat de kabouters al heel goed kunnen schaatsen? 

 Wist je dat de kapoenen ervoor hebben gezorgd dat cupido niet meer ziek was 

op valentijn? 

 Wist je dat de gidsen hun lievelingsspelletje 'ik zit in 't groen!' is? 

 Wist je dat je jonggidsen geen schrik hebben van jongens? 

 Wist je dat de kabouters al hun snoep hebben verkocht? 

 Wist je dat Nora van de jonggidsen in hetzelfde team zal als haar ex op 

districtsvergadering? 
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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 

 


