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RECLAMEBLOK VOOR AANSTORMENDE 

EVENEMENTEN 

 

21 december ’18 > kerstbar VZW 

 

Kom alvast iedereen een zalig Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar wensen.  
Beetje stress om je nieuwjaarsbrief voor te lezen? Met een paar overheerlijke 

jenevertjes zal dat al veel vlotter gaan. 
Begin je de volgende dag aan den blok? We hebben ook eten en warme chocomelk. 

 
Voor ieder wat wils en allemaal aan kleine prijsjes. 

 
Tot dan! 

 

1-3 maart ’19 > weekend 2 voor alle takken 

11 mei ’19 > paella-avond VZW 

19 – 26 juli ’19 > kamp kabouters en kapoenen 

19 – 30 juli ’19 > kamp jonggidsen en gidsen 
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VOORWOORD 

Beste ouders, leden en vrienden van Parsifal 

Laten we beginnen met jullie te bedanken uit de grond van ons hart. Onze jaarlijkse 

mosselsouper was weer een groot succes dankzij jullie. Door evenementen zoals de 

mosselsouper kunnen we onze werking blijven verbeteren en kunnen we de scouts 

draaiende houden, dus jullie aanwezigheid werd zeer hard geapprecieerd.  

Er zijn heel veel leuke dingen aan de winter. Kerstmis, sneeuw, oneindig veel thee 

drinken, Sinterklaas. Jammer genoeg betekent de winter voor onze leiding ook dat ze 

weer beginnen aan hun examens. Alle leuke dingen worden dan vervangen door 

studeren. Echt àlle leuke dingen? Dus ook de scouts of wat? Nee, stel je voor, wij 

doen lekker door hoor! Maar om het toch wat meer draagbaar te maken voor de 

leiding, beginnen we in december met de avondvergaderingen op zaterdag. De 

avondvergaderingen blijven ook nog doorlopen in januari, omdat de universiteiten en 

hogescholen dan ook nog examens hebben. Hopelijk hebben jullie hier begrip voor. 

Bij deze willen we jullie 

alvast een gezellig, 

sprankelend, 

fantastisch 2019 

wensen. 

Nieuwjaarsbrieven zijn 

niet meer echt ons 

ding. Rijmpjes over 

tovenaars en 

nieuwjaarszoenen zal 

u zelf moeten 

verzinnen. Wij houden 

meer van kerstmopjes. 

“Wat is groen, rond en 

heeft een gewei?”  

“Een herwt” 

 

Stevige linker van jullie kapoenen 

Agame & Gnoe 

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

Noefty, Sneeuwuil, Ziphiidae, Ara, Hathi, Damhert, Danta 

 



 4 

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 1 december 

We trekken met heel de groep ’t stad in om speculaas te 

verkopen. Jullie worden van 10u tot 13u op de Grote Markt 

(aan Opsinjoor) verwacht en breng je beste verkooppraatjes 

mee!  

Vrijdag 7 december 

We hebben onze eerste districtsvergadering van het jaar! Dat wil zeggen dat we 

samen met andere kapoenen van andere scoutsgroepen een mega leuk spel gaan 

spelen. Afspraak op de Grote Markt (aan Opsinjoor) van 18u tot 20u. 

Zaterdag 15 december 

Veel van onze leiding hebben momenteel examens. Dat wil zeggen dat we gezellig 

samen een avondvergadering houden met een leuke film. Jullie mogen zelf een DVD 

naar keuze meenemen en dan projecteren wij hem op een groot scherm, zoals in de 

cinéma! Afspraak om 18u aan het lokaal en om 20u mogen jullie weer naar huis. 

Vrijdag 21 december 

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

19u aan de Sika een heus kerstspel. Hierna (vanaf 20u30) kunnen 

jullie en je ouders/nonkels en tantes/bomma’s en bompa’s/... wat 

eten en drinken op onze jaarlijkse kerstbar.  

Zondag 30 december 

Helaas geen vergadering… We hebben nog te veel buikpijn van al die familiefeesten. 

Zondag 6 januari 

 

Joepie! Een nieuw jaar! Volgende week kunnen we er terug 

helemaal invliegen! Maar vandaag is het nog even geen 

vergadering.  
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Zondag 13 januari 

Vandaag doen we een heuse knutselvergadering! Haal jullie creatiefste ideeën maar 

boven en steek je handigste handen uit de mouwen. Wij zullen dat ook proberen. ☺ 

Van 14u tot 17u aan onze mooie Sika. 

Zondag 20 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.  

Zaterdag 26 januari 

Er hebben weer een paar leiding examens en daarom gaan we 

samen gezelschapsspelletjes spelen. Je mag natuurlijk zelf ook 

je favoriete spelletje meenemen. We spelen samen van 18u tot 

20u aan ons lokaal.  

Zondag 3 februari 

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 breng 5 euro mee en ook 

handschoenen voor de veiligheid!  

Zondag 10 februari 

Valentijn komt eraan en om dat te vieren gaan we samen valentijndessertjes maken 

voor al onze geliefden. We spreken tussen 14u en 17u af aan onze lokalen en als je 

een schort hebt, mag je deze ook meebrengen. 

Zondag 17 februari 

Kennen jullie De Steen van Nowan al? Nee? Dan gaan we 

samen ontdekken wie of wat dat juist is en wie weet… 

Misschien komen we dit dan nog wel eens tegen tijdens het 

kapoenenjaar… Kom naar de Sika tussen 14u en 17u.  

Vrijdag 22 februari 

Wow! We hebben nog een tweede districtsvergadering gepland!!! Hopelijk gaat het 

net zo leuk worden als de vorige keer, maar hier komt later nog wat meer informatie 

over. 

Zo, dit was het alweer! Hopelijk zien we jullie vaak terug de komende maanden!  

Stevige linker, 

Scholekster, Damhert, Danta, Ziphiidae en Tragopaan  
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KABOUTERS 

Lieve kabouters 
Jippie, zijn jullie klaar voor ons tweede sikamagazine vol 
toffe spelletjes? Wij wel hoor! 
 
We willen jullie nog even eraan herinneren dat je moet 
afzeggen wanneer je niet kan komen naar de scouts. Dat 
kan bij Canis via mail (canis@parsifal-mechelen.be) of gsm (0471/248317). Wij 
vinden dit heel belangrijk. 
 
Zaterdag 1 december 
Vandaag gaan we speculaas verkopen, van 14u tot 17u aan de sika. 
 
Zondag 9 december 
Wie lekker zelfgemaakte hapjes, drankjes... wil proeven, is welkom van 14u tot 17u 
aan de sika. 
 
Zaterdag 15 december 
Het is eens tijd om lekker te ontspannen! Daarom is het van 19u tot 21u 
ontspanningsvergadering aan de sika. 
 
Vrijdag 21 december 
Kerstmis staat bijna voor de deur, daarom is het tijd voor de jaarlijkse kerstbar! Kom 
om 19u naar de sika, om 20u30 kunnen jullie ouders al iets lekkers komen eten of 
drinken. Tot dan! 
 
Zondag 30 december 
Het is vandaag spijtig genoeg geen scouts. :( 
 
Zondag 6 januari 
Vandaag is het weer geen vergadering, maar we wensen jullie 
allemaal een gelukkig nieuwjaar! 
 
Zondag 13 januari 
Vandaag spelen we gezelschapsspelletjes! Van 14u tot 17u aan de sika. 
  

 
Zondag 20 januari 
De gidsen geven leiding! Kom van 14u tot 17u naar de sika. 
 
Zondag 27 januari 
Kom van 14u tot 17u naar de sika, want we gaan knutselen!! 
 
  

mailto:canis@parsifal-mechelen.be
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Zondag 3 februari 
Vandaag gaan we met heel de scoutsgroep schaatsen. 
Kom van 14u tot 16u naar de schaatsbaan in Mechelen. 
Vergeet geen 5 euro en handschoenen mee te 
brengen. 

 
Zondag 10 februari 
Voor deze vergadering spreken we af op de grote markt, aan opsinjoor. Van 14u tot 
17u. 
 
Zondag 17 februari 
Ben jij een echte speurneus? Want vandaag spelen we cluedo! Kom van 14u tot 17u 
naar de sika. 
 
Zondag 24 februari 
Recycleren is belangrijk en kan leuk zijn. Kom van 14u tot 17u naar de sika om een 
groot recyclage spel te spelen. 
 
Stevige linker 
Sneeuwuil, Canis, Ara en Dolfijn 
  



 8 

JONGGIDSEN 

Joepie, ja, jeej een nieuwe maandbrief!  

Hopelijk zijn jullie altijd massaal aanwezig. Als je toch niet kan komen, verwittig je 

noefty via noefty@parsifal-mechelen.be of 0493047719. (Wanneer je dat niet doet, 

moet je 50 cent betalen.) 

Zaterdag 1 december 

In de voormiddag gaan we zoals elk jaar met heel de groep speculaasjes verkopen. 

Kom dus met uw schoonste glimlach en beste verkoopspraatjes naar Opsinjoor van 

10u tot 12u. 

En omdat wij gewoon niet genoeg kunnen krijgen van de scouts, is het die avond 

ook nog eens vergadering! Afspraak van 18u tot 20u30 aan de speeltuin in het 

Vrijbroekpark. We gaan een groot spel spelen, met al onze vrienden van het district. 

Wat neem je mee? Een pillamp en je goed humeur natuurlijk  . 

Zaterdag 8 december 

Hoog tijd om eens te testen hoe slim jullie eigenlijk zijn. 

Vanavond is daar de perfecte avond voor. Kom van 19u tot 21u 

naar de sika, want we gaan quizzen! 

PS: Denk ook al eens na over een originele ploegnaam, “de 

badeendjes” is zo passé. 

zaterdag 15 december 

Wat is er beter dan een gezellige filmavond, onder een fleezen dekentje? Een 

gezellige filmavond, onder een fleezen dekentje met de jonggidsen natuurlijk! Kom 

van 19u tot 21u naar de sika, met je favoriete film en een dekentje. 

vrijdag 21 december 

Vanavond is het kerstfeestje met de gidsen van 19u tot 21u. Jullie ouders mogen al 

vanaf 20u30 zich komen verwarmen op de Kerstbar van de VZW. Nodig zeker al je 

vrienden en familie ook uit! 

zondag 30 december 

Vandaag mogen jullie een beetje genieten van 

de vakantie, geen scouts dus. 

zondag 6 januari 

Jammer maar helaas, vandaag is het terug 

geen vergadering ☹. Maar niet te hard wenen 

we zien elkaar volgende week al terug! 

mailto:noefty@parsifal-mechelen.be
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zaterdag 12 januari 

Vanavond maken we het weer gezellig, kom van 19u tot 21u naar de sika en pak je 

favoriete gezelschapsspelletje mee. 

zondag 20 januari 

Vandaag geven de gidsen leiding, benieuwd naar wat ze voor jullie in petto hebben? 

Kom dan van 14u tot 17u naar de sika. 

zondag 27 januari 

Na al die familiefeesten van de vorige maand is het 

dringend tijd om onze conditie terug op pijl te krijgen. 

Kom van 14u tot 17u samen met ons sporten. 

zondag 3 februari 

Trek die handschoenen al maar aan, we gaan met 

heel de groep schaatsen. Afspraak van … tot … aan 

de schaatsbaan (Spuibeekstraat 1, Mechelen). 

Vergeet zeker geen 5 euro en handschoenen. 

zondag 10 februari 

Krijg jij ook al honger als je terugdenkt aan die heerlijke kampkost? Haal die 

keukenprinses in jezelf dan maar boven, want het is kookvergadering! Kom van 10u 

tot 13u30 naar de sika en neem 4 euro mee. 

zondag 17 februari 

Sint Valentijn is op bezoek geweest, alle liefdesbrieven zijn in ontvangst genomen. 

Dan is het nu tijd voor het echte werk! Kom van 14u tot 17u naar de sika en ontdek 

de wondere wereld van het daten. 

zondag 24 februari 

Witte, groene, blauwe, rode of zwarte piste, beginner of krak in het vak dat maakt 

allemaal niet uit op skipiste Parsifal is voor ieder wat wils. Smeer die benen dus al 

maar in want wij gaan skiën! Van 14u tot 17u aan de sika. 

Ja hoor, je ziet het goed, dit is al het einde van de tweede maandbrief. Maar niet 

getreurd jullie krijgen al een tipje van de sluier voor de volgende maandbrief. Dan 

gaan we namelijk op weekend van 1 tot 3 maart, schrijf dat dus zeker op in je 

agenda! 

Stevige linker, 

De jonggidsenleiding (Gnoe, Beo, Hathi, Noefty en Stekelstaartzwaluw) 
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GIDSEN 

Liefste gidsen! Hier zijn we weer met een nieuwe maandbrief vol leuke activiteiten! 

Omdat jullie wat meer tijd zullen besteden aan studeren de komende maanden (en 

de leiding ook) zullen er veel avondvergaderingen zijn. 

Zaterdag 1 december 

Vandaag gaan we ons netwerk verbreden en nieuwe vriendjes 

maken bij andere scouts in Mechelen, het is 

districtsvergadering! Dit doen we van 19-21u30 en we spreken 

af aan de lokalen van Katrom. (Sint-Katelijnekerkhof 4, 

Mechelen) 

Zaterdag 8 december 

Sinterklaas is hopelijk ondertussen bij iedereen van jullie langs geweest. Daarom 

zullen wij vanavond tussen 19-21u een groot (en eng ;)) sinterklaasspel spelen! 

Zaterdag 15 december 

Omdat wij een klein beetje heimwee hebben naar het kamp gaan we vanavond een 

kampvuuravond houden, zo kunnen we ons gemis toch een beetje verhelpen. Van 

19-21u aan de sika. 

Vrijdag 21 december 

Vanavond is het kerstbar op de scouts. Maar daarvoor kunnen jullie samen met de 

jonggidsen ons mega cool casino komen bezoeken waarbij je zoveel mogelijk geld 

kan verdienen om daarna op te doen aan warme chocomelk, pannenkoeken en nog 

veel meer! Jullie worden tussen 19 en 21u verwacht aan 

de Sika en ook daarna zijn jullie en jullie ouders welkom 

op onze jaarlijkse kerstbar (vanaf 20u30). 

Zondag 30 december 

Vandaag mag iedereen haar zondagmiddag gebruiken 

om na te genieten van kerstmis, en natuurlijk ook om zich 

voor te bereiden op het nieuwe jaar. Er is dus geen 

scouts. 

Zondag 6 januari 

Ook vandaag zijn jullie ongetwijfeld nog aan het genieten van een zalige 

kerstvakantie. Daarom is het vandaag geen scouts. 

Zaterdag 12 januari 

Vanavond spelen wij een mega tof nachtspel! Van 19-21u aan de Sika 

Zaterdag 26 januari 

Jeej! Jullie laatste avondvergadering! Vanaf volgende week zullen jullie weer een 

uurtje langer op de scouts mogen blijven! Omdat we vanaf volgende week weer heel 
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wilde en energieke spelen zullen spelen en omdat de leiding nog heel hard moet 

studeren voor hun laatste examen doen we vanavond wat rustig aan en kijken we 

tussen 19-21u een film. Heb jij thuis een mega toffe film liggen die iedereen gezien 

moet hebben, en snackjes die iedereen gegeten moet hebben? neem die dan zeker 

mee naar het lokaal. 

Zondag 3 februari  

Vandaag gaan we schaatsen! Afspraak om 14u aan 

de schaatsbaan in Mechelen (Spuibeekstraat 1, 

Mechelen). Breng allemaal 5 euro en handschoenen 

mee, zodat jullie tot 16u kunnen schaatsen.  

Zondag 10 februari 

Tweede poging! Vandaag gaan we klimmen! Neem 8 euro en een lange 

joggingbroek mee. Afspraak aan de Sika om 14u. Om 17u zullen jullie met stijve 

armen terug naar huis gaan   

 

Zondag 17 februari 

Vandaag gaan we mega lekker eten maken! Van 11u-14u aan de Sika. Breng 

allemaal 2 euro mee. 

Zondag 24 februari 

Hoe goed kennen jullie jullie eigen stad? Kom het ontdekken van 14u-17u in het 

centrum van Mechelen. Afspraak aan Opsinjoor. 

 

Stevige linker 

Poedel, Stokstaart en Agame 
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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 of scoutsshort: allen te koop bij 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. 

 

Hopper 

Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen 

of 

Diestsevest 29A, 3000 Leuven 

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). 

Indien u niet aanwezig kan zijn op de broodjesnamiddag, dient u een mail te sturen 

naar groepsleiding@parsifal-mechelen.be om uw dochter in te schrijven.  

 

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

Wist je dat.. 
..de gidsen een heel weekend zonder verwarming overleefden? 
 
..Pipa super coole beenwarmers aan had op het kapoenenweekend? 
 
..de jogi's hun eerste stappen in het kaartlezen gezet hebben? 
 
..de kabouters echte soldaten zijn geworden op hun weekend? 
 
..we een nieuwe gids verwelkomden: Sara? 
 
..de kapoenen hun uiterste best hebben gedaan om nemo te vinden en hun dat ook 
is gelukt? 
 
..Birthe van de jogi's een heule grote zak mee had op weekend? 
 
..de gidsen erin geslaagd zijn om hun trein te missen op weekend terwijl ze tijd 
genoeg hadden?  
 
..de kabouters met super veel zijn? 
 
..kapoen Kato super goed is in zich verkleden bij het sluipspel? 
 
..de gidsen op dropping gingen in Gent en supersnel hun weg terug vonden?  
 
..de jonggidsen de rebellenleidster Lies van Drangenhoven succesvol verjaagd 
hebben? 
 
..Ellen van de kabouters super goed is in limbo? 
 
..de gidsen sinds hun weekend veel milieubewuster denken dan voordien? 
 
..Fran heel haar gezicht vol spaghettisaus hing tijdens de eerste vreetstreep van de 
kapoenen? 
 
..de kabouters heel graag babbelen (ook als het niet mag)? 
 
..Motacilla een echt kooktalent is?  
 
..we de VZW heel dankbaar zijn voor hun hulp op de mosselsouper? 
 
..je nog altijd lid kan worden van de VZW (info vind je op p.12)? 
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LEIDING 

 
kapoenen kapoenen@parsifal-mechelen.be 
Damhert damhert@parsifal-mechelen.be 
Danta danta@parsifal-mechelen.be 
Scholekster  
 

scholekster@parsifal-mechelen.be 
0470/52 55 12 

Tragopaan 
 

tragopaan@parsifal-mechelen.be 

kabouters kabouters@parsifal-mechelen.be 
Ara ara@parsifal-mechelen.be 
Canis 
 

canis@parsifal-mechelen.be 
0471/248317 

Dolfijn dolfijn@parsifal-mechelen.be 
Sneeuwuil 
 

sneeuwuil@parsifal-mechelen.be 

jonggidsen jonggidsen@parsifal-mechelen.be 
Beo beo@parsifal-mechelen.be 
Gnoe gnoe@parsifal-mechelen.be 
Hathi hathi@parsifal-mechelen.be 
Noefty 
 

noefty@parsifal-mechelen.be 
0493/047719 

Stekelstaartzwaluw 
 

stekelstaartzwaluw@parsifal-mechelen.be 

gidsen gidsen@parsifal-mechelen.be 
Agame agame@parsifal-mechelen.be 
Stokstaart stokstaart@parsifal-mechelen.be 
Poedel poedel@parsifal-mechelen.be 

0476/240475 
 

  

 
Groepsleiding groepsleiding@parsifal-mechelen.be 

 
Agame agame@parsifal-mechelen.be 

0471/104194 
 

Gnoe gnoe@parsifal-mechelen.be 
0489/359665 

 


