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BELANGRIJKE DATA 

 

Weekend 1 voor kapoenen, kabouters,    25-27 oktober 2019 

gidsen en jins   

Weekend 1 voor jonggidsen     8-11 november 2019  

Mosselsouper      16 november 2019 

Speculaasactie      30 november 2019 

Kerstbar VZW      20 december 2019 

Weekend 2 voor alle takken    14-16 februari 2020 
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VOORWOORD 

Beste ouders, kapoenen, kabouters, jonggidsen, gidsen en dit jaar ook 

jins van Parsifal 

 

Een nieuw scoutsjaar, dat betekent natuurlijk een nieuw jaarthema! Dit 

jaar koos Scouts & Gidsen Vlaanderen voor “Scoutmoedig”. We gaan 

dit jaar voor avontuur. We lukken, we mislukken, we vallen en we 

gaan weer door. We tellen niet de successen, wel het enthousiasme. 

We tonen met trots waar scouting voor staat: een plaats waar je mag 

vallen en anderen je helpen opstaan. Waar mislukken niet falen is, 

maar een nieuwe ervaring betekent. Wij gaan de uitdaging aan!  

Een nieuw scoutsjaar brengt ook veranderingen in de leidingsploeg met zich mee. Zo 

nemen we binnen onze ploeg met veel spijt afscheid van Gnoe en Stokstaart. Gnoe 

na 5 jaar leiding geven, waarvan 3 jaar groepsleiding, en Stokstaart met 2 jaar leiding 

geven op haar teller. Maar niet getreurd, wij zijn niet zo goed in afscheid nemen, dus 

je zal hen hier nog wel vaak genoeg zien. 

Verder hebben wij ook een nieuwe groepsleidingsploeg in de aanbieding voor jullie! 

Wij (Scholekster, Stekelstaartzwaluw en Canis) hebben van de leiding het 

vertrouwen gekregen om de taak van Agame en Gnoe over te nemen en het reilen 

en zeilen van Parsifal verder in goede banen te leiden. De lat ligt hoog voor ons na 

de 3 jaar die net gepasseerd zijn, maar wij zijn helemaal klaar om het beste van 

onszelf te geven. Normaal gezien zullen jullie niet veel merken van deze verandering 

binnen onze werking, maar bij vragen of opmerkingen mag u zich vanaf nu dus tot 

ons richten. 

Zo, wij staan al te popelen om aan het nieuwe scoutsjaar te beginnen. Ook dit jaar 

gaan we weer voor uren speelplezier, veel bijleren en vriendschappen en 

herinneringen voor het leven maken. Hopelijk hebben jullie er even veel zin in! 

 

Stevige linker 

Canis, Scholekster & Stekelstaartzwaluw 

Agame, Dolfijn, Tragopaan, Beo, Poedel, Noefty, Sneeuwuil, Ara, Damhert, Danta, 

Hathi, Ziphiidae 
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KAPOENEN 

 
 
Goedgunstige Ara 

- Leeftijd: 18 jaar 

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

- Studierichting: 6e middelbaar LO & Sport in de BimSem 

- Vind ik leuk: plezier maken met vriendinnen en sporten 

- Vind ik niet leuk: ruzie maken en spruitjes eten 

 

Goedlachse Agame 

- Leeftijd: 22 jaar 

- Dit is mijn 17e jaar scouting en mijn 6e jaar als leiding 

- Studierichting: 2e master Educatieve opleiding in de religiewetenschappen aan de 

KUL 

- Vind ik leuk: balletjes met krieken op kamp en koekjesdeeg 

- Vind ik niet leuk: tijdsdruk en vis met graten 

 

Familiale Ziphiidae 

- Leeftijd: 18 jaar 

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

- Studierichting: 1e jaar Verpleegkunde aan UCLL 

- Vind ik leuk: reizen en de herfst 

- Vind ik niet leuk: vroeg opstaan en champignons  
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Dag Kapoentjes  

Dag ouders 

 

Graag stellen wij ons even voor: wij zijn Ara, Ziphiidae en 

Agame, de kapoenenleiding van dit nieuwe scoutsjaar. Wij 

hebben superveel zin in echte scoutsspelletjes, samen op 

weekend gaan en heel wat nieuwe dingen ontdekken.  

 

Hieronder volgt de allereerste maandbrief. Als jullie nog 

vragen hebben, kunnen jullie altijd bij ons terecht. Ziphiidae 

is takleiding, dus bij haar moet je afzeggen als je niet kan komen, zo kunnen wij altijd 

spelletjes op maat voorzien.  

 

Veel leesplezier!  

 

Zondag 29 september 

De eerste echte kapoenenvergadering! Vandaag verwachten we alle kapoenen om 

14u op post aan de Sika (onze lokalen). We leren elkaar eerst wat kennen en gaan 

dan op zoek naar een toverdrankje voor de Smurfen. Zo kunnen ze ervoor zorgen 

dat enge Gargamel het smurfendorp niet vindt! Smurfen jullie mee tot 17u?  

 

Zondag 6 oktober 

Vandaag is het Wereldbadjassendag. Jammer genoeg kan Ara niet meedoen met 

ons, want haar badjas werd gestolen. Zoeken jullie mee naar de dief? Zo kan Ara 

hopelijk Wereldbadjassendag meevieren. De zoektocht gaat van 14u tot 17u door 

aan de Sika.  

 

Zondag 13 oktober 

De leiding heeft een leefweek achter de rug en is heel moe. 

Daarom is het vandaag even geen scouts. Volgende week 

staan we er weer!  

 

Zondag 20 oktober 

Haal jullie beste puppyoogjes boven, wij gaan vandaag pannenkoeken verkopen! Om 

de scoutskas wat aan te vullen zodat wij leuke weekends en kampen kunnen 

organiseren, verwachten we alle kapoenen van 14u tot 17u aan onze lokalen.  

 

Vrijdag 25/10 – zaterdag 26/10 

Superspannend, het allereerste kapoenenweekend! Dit superleuke 24-urenweekend 

gaat door aan onze Sika, zodat alle kapoenen goed kennismaken met een 

scoutsweekend. Jullie krijgen nog een brief met alle verdere info, maar we kunnen al 

verklappen dat het weekend doorgaat van 19u vrijdag tot 19u zaterdag (en superleuk 

gaat worden).  
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Zondag 3 november 

Dit is het tweede weekend van de herfstvakantie, en daarom is het vandaag geen 

scouts. Geniet nog van de laatste vakantiedag, volgende week is het weer scouts!  

 

Zondag 10 november 

Wij weten allemaal dat jullie als de beste gekke bekken kunnen trekken. Dat mogen 

jullie vandaag in de praktijk brengen met ons reuzegrote-gekke-bekken-spel. Haal 

jullie grappigste gezichten boven en kom van 14u tot 17u naar de Sika!  

 

Zaterdag 16 november 

Vandaag houden wij onze jaarlijkse mosselsouper. Geen scouts op 

zondag deze keer, maar we nodigen jullie allemaal uit om zaterdag 

mosselen te komen smullen in de Posthoorn. Tussen 12u en 14u 

en tussen 17u en 20u zijn jullie welkom. Tot dan!  

 

Zondag 17 november 

Het is geen vergadering vandaag. Iedereen moet nog bekomen 

van al het lekkers van op de mosselsouper. 

 

Zondag 24 november 

Vandaag mogen onze jins, de oudste tak, een beetje oefenen in 

leiding geven. Zij gaan met jullie,  samen met jullie echte leiding, 

een superleuk spel spelen. Extra leiding = extra fun! Van 14u tot 

17u aan de Sika.  

 

Dit was het dan, jullie allereerste maandbrief! Geven jullie wel even een seintje als je 

niet kan komen? Dit gebeurt best bij de takleiding, Ziphiidae (0495 84 28 62) of via 

mail (kapoenen@parsifal-mechelen.be).  

 

Veel liefs en tot op de scouts!  

Ara, Zipiidae en Ara  

 
 
  

mailto:kapoenen@parsifal-mechelen.be
mailto:kapoenen@parsifal-mechelen.be
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KABOUTERS 

 

Onberekenbare sneeuwuil 

- Leeftijd: 19 jaar 

- Dit is mijn 11e jaar scouting en mijn 2e jaar leiding 

- Studierichting: 2e bachelor Architectuur aan de KUL 

- Vind ik leuk: warme zomeravonden en muziek 

- Vind ik niet leuk: spruitjes en liegebeesten 

 

Bedrijvig damhert 

- Leeftijd: 17 jaar 

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

- Studierichting: 1e jaar Secundair onderwijs wiskunde en fysica aan Thomas More 

- Vind ik leuk: pasta en lachende kindjes 

- Vind ik niet leuk: pestkoppen en vroeg opstaan 

 

Warme stekelstaartzwaluw 

- Leeftijd: 19 jaar 

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

- Studierichting: 2e bachelor Biomedische wetenschappen aan de KUL 

- Vind ik leuk: flauwe mopjes en zo hard meezingen dat ik geen stem meer heb 

- Vind ik niet leuk: verliezen van valsspelers en krukken op kamp 

 

Parate poedel 

- Leeftijd: 20 jaar 

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

- Studierichting: 2e bachelor Pedagogische wetenschappen aan de KUL 

- Vind ik leuk: lasagne en ticket to ride 

- Vind ik niet leuk: regen en wekkers 
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Allerliefste kabouters 

Trek jullie scoutsmoedige botinnen al maar aan en zet jullie schrap voor een mega 

vet jaar, want we vliegen er meteen stevig in!  

Vergeet zeker niet af te zeggen bij Sneeuwuil als je niet kan komen. 

Zondag 29 september 

Vandaag leren we elkaar vanbinnen en vanbuiten kennen. Kom van 14u tot 17u naar 

de Sika om het jaar met ons helemaal goed te starten. 

Zondag 6 oktober 

Is het een vliegtuig, is het een vogel … we hebben een noodbrief gekregen, komen 

jullie ons helpen? Van 14u tot 17u aan de Sika. 

Zondag 13 oktober 

Helaas pindakaas (of iets anders als je dat niet lust) maar vandaag is het jammer 

genoeg geen scouts ☹. Volgende week staan we weer paraat! 

Zondag 20 oktober 

Het is plat en rond en begint met p en eindigt op annenkoeken … jullie raden nooooit 

wat wij vandaag gaan verkopen. Kom van 14u tot 17u naar de Sika en vergeet je 

beste verkoopspraatjes en mooiste glimlach zeker niet! 

Vrijdag 25 oktober - zondag 27 oktober 

Joepie ja jeej, wij gaan op weekend! Meer informatie volgt nog via mail, maar we 

kunnen al zeggen dat het spetterend zal worden 😉. 

Zondag 3 november 

Helaas plattekaas (of iets anders als je dat ook al niet lust) maar vandaag moeten 

jullie ons weer missen. Tot volgende week! 

Zondag 10 november 

GIGAGANZENBORD, van 14u tot 17u aan de Sika. 
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Zaterdag 16 november 

Vandaag zien wij jullie graag met al jullie mama’s, papa’s, 

oma’s, opa’s, nonkels, tantes, buren, vriendjes, 

vriendinnetjes, liefjes en alle andere mensen die je kan 

meenemen op onze jaarlijkse mosselsouper. Smullen 

maar! 

Zondag 17 november 

Geen vergadering, want jullie buikjes zijn nog te vol van al 

die mosselen en vol-au-vent. 

Zondag 24 november 

Vandaag moeten jullie luisteren naar de jins, want zij gaan eens uittesten hoe dat 

voelt om leiding te zijn. Zijn jullie ook benieuwd hoe goed ze dat gaan doen? Kom 

van 14u tot 17u naar de Sika. 

Zaterdag 30 november 

Sinterklaas komt er bijna aan en om hem een beetje te helpen, gaan we vandaag 

met z’n allen speculaasjes verkopen. Kom van 10u tot 12u naar Opsinjoor (grote 

markt). 

 

Ziezo dat was het al weer. Laten jullie zeker weten wanneer jullie niet kunnen 

komen? Dat mag door een mailtje te sturen naar sneeuwuil@parsifal-mechelen.be of 

een berichtje naar 0471415576. Wij hebben er al superduper mega fantastisch kei 

veel zin in! 

Stevige linker 

Damhert, Poedel, Sneeuwuil en Stekelstaartzwaluw 

  

Mechelen 

mailto:sneeuwuil@parsifal-mechelen.be
mailto:sneeuwuil@parsifal-mechelen.be
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JONGGIDSEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geslepen Danta 

- Leeftijd: 18 jaar 

- Dit is mijn 5de jaar scouting en mijn 2de jaar leiding 

- Studierichting: 1e bachelor Bio-ingenieurswetenschappen aan de VUB 

- Vind ik leuk: lachen en schema’s maken 

- Vind ik niet leuk: mijn slechte gewrichten en spinnen 

 

Onpeilbare Tragopaan 

- Leeftijd: 22 jaar 

- Dit is mijn 17de jaar scouting en mijn 6de jaar leiding 

- Werk: leerkracht lager onderwijs 

- Vind ik leuk: verbeteren met een andere kleur dan rood en stevige muziek 

- Vind ik niet leuk: mensen die te veel verkleinwoorden gebruiken en lawaaierige 

turnzalen 

 

Temporiserende Hathi 

- Leeftijd: 18 jaar 

- Dit is mijn 10de jaar scouting en mijn 2de jaar leiding 

- Studierichting: 1e bachelor Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie aan de 

KUL 

- Vind ik leuk: losgaan op nederhop en parfum 

- Vind ik niet leuk: onbeleefdheid en ongedierte  
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Liefste jogi’s 

Onze allereerste maandbrief van een bangelijk scoutsjaar! Hopelijk kijken jullie er 

even hard naar uit als wij? Wij hebben namelijk al leuke vergaderingen gepland. Wij 

vliegen er alvast met de volle goesting in! ☺ 

Wanneer jullie niet kunnen komen naar een vergadering, laat het dan zeker weten 

aan Hathi (0493/49.78.81 of hathi@parsifal-mechelen.be). 

Stevige linker 

Danta, Hathi en Tragopaan ❤ 

 
Zondag 29 september 

Wie kent wie het best? We komen het vandaag te weten… Als jullie onze diepste 

geheimen willen leren kennen, kom dat dan zeker ontdekken aan de sika van 14u tot 

17u. 

 

Zondag 6 oktober 

Een hoogtepunt in jullie jonggidsenjaar: de 

patrouilleverdeling. Welke kreet zal je een jaar 

lang moeten roepen? Welk lintje zal jouw hemd 

sieren? Met wie zal je een tent moeten delen? 

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

 

Zondag 13 oktober 

Ween, ween, ween… Vandaag is het jammer genoeg geen scouts, want de leiding 

heeft een vermoeiende leefweek achter de rug. We moeten dus uitrusten om er de 

volgende week weer helemaal voor te gaan.   

 

Zondag 20 oktober 

Het is tijd om centjes in te zamelen, zodat we leuke dingen in het jaar kunnen doen. 

De leiding zal lekkere pannenkoeken gemaakt hebben, die jullie dan huis aan huis 

mogen verkopen. Wees dus zeker aanwezig van 14u tot 17u aan de sika. 

 

Zondag 27 oktober 

Boeeee!! Het is tijd om te griezelen. Zin om mee te doen of ben je 

hiervoor te bang? Een echte jonggids is voor niets of niemand 

bang… of toch wel? Kom het te weten van 14u tot 17u. 

 

Zondag 3 november 

Na een lange en deugddoende vakantie krijg je er nog een zondag 

bij, want het is jammer genoeg geen scouts. Maar niet getreurd, volgend weekend 

staan wij weer paraat. 

 

mailto:hathi@parsifal-mechelen.be
mailto:hathi@parsifal-mechelen.be
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Vrijdag 8 november - zondag 10 november 

Woehoe, onze eerste weekend staat voor de deur. Zijn jullie even enthousiast als 

wij? Zorg dan dat je zeker aanwezig bent.  We hebben inside information dat het leuk 

gaat worden! ☺ 

Meer info volgt! 

 

Zaterdag 16 november 

Kom allemaal meegenieten van onze mosselen en 

(vegetarische) vol-au-vent in de Posthoorn. Hopelijk zien we 

jullie allemaal daar! 

 

Zondag 17 november 

De leiding is nog aan het bekomen van het zware werk van 

de mosselsouper dus vandaag is het geen scouts. Volgende week staan de jins voor 

jullie klaar! 

 

Zondag 24 november 

De jins geven leiding. Benieuwd wat zij voor jullie in petto hebben? We verwachten 

jullie dan van 14u tot 17u aan de sika. 

 

Zaterdag 30 november 

De sint staat voor de deur, dus ja, daar hoort onze jaarlijkse 

speculaasverkoop bij. We spreken om 10u af aan de sika en 

verkopen tot 12u. Hopelijk tonen jullie jullie inzet vandaag! 
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GIDSEN 

 

 

 

 

 

 

 

Sympathieke Canis 

- Leeftijd: 21 jaar 

- Dit is mijn 16de jaar scouting en mijn 5de jaar leiding 

- Studierichting: 1e master Logopedische en Audiologische wetenschappen aan de 

KUL 

- Vind ik leuk: lachen en lekker eten 

- Vind ik niet leuk: het gevoel hebben dat ik iets ga missen (fomo) en slurpgeluiden 

  

Dappere Noefty 

- Leeftijd: 19 jaar 

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

- Studierichting: 2e bachelor Voedings- en Dieetkunde aan de UCLL 

- Vind ik leuk: gieren en losgaan op nederhop 

- Vind ik niet leuk: maar 1 sok vinden en stress 

 

Gedweeë Dolfijn 

- Leeftijd: 22 jaar 

- Dit is mijn 17de jaar scouting en mijn 6de jaar leiding 

- Studierichting: 1e master Theater- Film- en Literatuurwetenschappen aan de UA 

- Vind ik leuk: brullen en koffie slurpen 

- Vind ik niet leuk: nat brood en nederhop 
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Liefste gidskes, 
 
Hier is ie dan, die eerste maandbrief. Vrouw vrouw vrouw, dat wordt hier een top 
jaar! We hopen dat jullie er ook zoveel zin in hebben. Het wordt lachen, gieren, 
brullen. 
Kom zeker met de fiets naar de vergaderingen en laat altijd iets weten aan Noefty als 
je niet kan komen.  
 
Veel liefs en een stevige linker, 
Canis, Noefty en Dolfijn 
 
Zondag 29 september 
 
Dacht jij dat je iedereen al goed kende in de gidsengroep? Niets is minder waar! 
Vandaag leren jullie de leiding en elkaar ECHT beter kennen.  Van 14 tot 17u aan de 
sika.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=gbrbUfYSt0E&list=PLDgajXc2trXCzqcx0FH7wRil-HfHS6WLb 

 
Zondag 6 oktober 
 
Vandaag maken we ‘t stad onveilig! Kom ons über 
dope spel spelen. Wat dat we doen? Het is niet te 
doen! We spreken af aan Opsinjoorke op de Grote 
Markt om 14u. We eindigen daar ons spel om 17u.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=tBU1STSU_Yg 

 
Zondag 13 oktober 
 
De leiding is ondertussen uitgeleefd op het einde van hun leefweek. Het is spijtig 
genoeg geen vergadering. We missen jullie al! Jullie ons ook? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xjwKI5Emb1Y 

 
Zondag 20 oktober 
 
Pannenkoeken te koop! Pannenkoeken te koop! Lekker zelf 
gebakken door de leiding! Vanmiddag verkopen we die lekkere 
pannenkoekjes. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gAJgIPdMucs 

 
Vrijdag 25 oktober – zondag 27 oktober 
 
Dit is ons eerste weekend, houd het zeker vrij! Meer info volgt snel, sneller, snelst!  
 
https://www.youtube.com/watch?v=NXMvLC86Z6s 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gbrbUfYSt0E&list=PLDgajXc2trXCzqcx0FH7wRil-HfHS6WLb
https://www.youtube.com/watch?v=gbrbUfYSt0E&list=PLDgajXc2trXCzqcx0FH7wRil-HfHS6WLb
https://www.youtube.com/watch?v=tBU1STSU_Yg
https://www.youtube.com/watch?v=tBU1STSU_Yg
https://www.youtube.com/watch?v=xjwKI5Emb1Y
https://www.youtube.com/watch?v=xjwKI5Emb1Y
https://www.youtube.com/watch?v=gAJgIPdMucs
https://www.youtube.com/watch?v=gAJgIPdMucs
https://www.youtube.com/watch?v=NXMvLC86Z6s
https://www.youtube.com/watch?v=NXMvLC86Z6s
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Zondag 3 november 
 

Helaas pindakaas, het is geen vergadering. ☹ Verdrietig? Pindakaas doet 

wonderen! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qsTl60nH6Bk 

 
Zondag 10 november 
 
Kom van 14 tot 17u naar de sika en ontdek welke soldaat er in 
jou schuilt! Verkleden hoeft niet. Kom gewoon als jezelf.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=DNULcc4LnxQ&t=81s 

 
Zaterdag 16 november 
 
Vandaag is het heel de dag lang onze jaarlijkse mosselsouper. We 
verwachten jullie helpende handen vanaf 10u ’s morgens tot ’s 
avonds (ongeveer 22u30). Neem ook een dessert mee dat we 
kunnen verkopen. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2pbJ3dV_gHI 

 
Zondag 17 november 
 
Dit weekend heeft iedereen genoeg gewerkt op de mosselsouper. Rust maar goed 
uit! Het is dus geen vergadering vandaag. Niet getreurd, snel meer! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=agrXgrAgQ0U 

 
Zondag 24 november 
 
Vanmiddag geldt er maar één regel, zie dat je ei niet breekt! Dit 
coole eispel spelen we van 14 tot 17 aan de sika.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=fNexOJwje9k 

 
Zaterdag 30 november 
 
Sinterklaas komt dichterbij. Ja ja, hij komt hij komt, die lieve goede 
speculaasverkoop. We speken af op 10u aan het Opsinjoorke op de Grote Markt en 
verkopen lekkers tot 12u. Haal die verkooptrucjes al maar boven. Misschien een 
dansje? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QW90nEJWSWE 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qsTl60nH6Bk
https://www.youtube.com/watch?v=qsTl60nH6Bk
https://www.youtube.com/watch?v=DNULcc4LnxQ&t=81s
https://www.youtube.com/watch?v=DNULcc4LnxQ&t=81s
https://www.youtube.com/watch?v=2pbJ3dV_gHI
https://www.youtube.com/watch?v=2pbJ3dV_gHI
https://www.youtube.com/watch?v=agrXgrAgQ0U
https://www.youtube.com/watch?v=agrXgrAgQ0U
https://www.youtube.com/watch?v=fNexOJwje9k
https://www.youtube.com/watch?v=fNexOJwje9k
https://www.youtube.com/watch?v=QW90nEJWSWE
https://www.youtube.com/watch?v=QW90nEJWSWE
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JINS 

 

 

 

Onzekere Beo 

- Leeftijd: 21 jaar  

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

- Studierichting: 2e bachelor Media & Entertainment business aan Thomas More  

- Vind ik leuk: Op avontuur gaan en plantjes kweken 

- Vind ik niet leuk: Onrespectvol zijn en saucisse 

 

Doordachte Scholekster 

- Leeftijd: 19 jaar 

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

- Studierichting: 2e bachelor Biomedische Wetenschappen aan de VUB 

- Vind ik leuk: Warm weer en pasta  

- Vind ik niet leuk: Mayonaise en liegen  
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Liefste Jinssssss, we gaan er een bangelijk jaar van maken. Wees voorbereid, want 
met ons twee weet je maar nooit! Deze maandbrief hebben we voor jullie extra 
speciaal gemaakt omdat we nu al zoveel van jullie houden <333 

xoxo Beo & Scholekster 

*Tip: in het engels vertalen zal jullie wat tijd besparen.  

Zondag 22 september 

Yaşam haftanız başlıyor. Kesin zamanları göndeririz. 

Zondag 29 september 

الرائع أسبوعنا انتهى الحظ لسوء . 

Zondag 6 oktober 

 

 

Zondag 13 oktober 

Καμία συνάντηση σήμερα, οι ηγέτες θα 

τελειώσουν την εβδομάδα τους στην ομορφιά  

Zondag 20 oktober 

 Ma palacsinta eladó. 14:00 órakor a szika. 

Vrijdag 25 tot zondag 27 oktober 

Deireadh seachtaine Pokémon, gheobhaidh tú 

níos mó eolais in am. 

Zondag 3 november 

불행히도 오늘 우리는 스카우트 회의가 없기 때문에 서로를 그리워 할 것입니다 

Zondag 10 november 

今日はあなた次第です、あなたは初めてリードするかもしれません。 

Zaterdag 16 november 

 今天是貽貝。 您將收到更多信息。  

Zondag 17 november 

Ai muncit din greu la ciorba midi, deci merită o odihnă! Azi nu există cercetași.  
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Zondag 24 november 

Ste pripravljeni na "Escape Parc XL"? Pridite do glavnega vhoda parka ob 14. uri. 

Osvežite spomin! 

Zaterdag 30 november 

Hari ini kami akan menjual roti jahe. Tapi kami memberikan sentuhan yang bagus. 

Dari pukul 10 pagi hingga 12 siang. Kami bertemu Opsinjoor. 
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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
mailto:vzw@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! 

 

 

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.  
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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 

Lange Kievitstraat 74, 2018 Antwerpen 

of 

Diestsevest 29A, 3000 Leuven 

www.hopper.be 
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WET 

 

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. 

 

Jins 

Ik ben gids tussen scouts en gidsen 

Ik voel me één met de wereld om me heen,  

houd niet van nep en deel alles wat ik heb.  

Want niemand is alles,  

niemand iets niets,  

iedereen is altijd iets.
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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. 

 

WEBSITE 

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

 

  

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

Wist je dat… 

 

… we sinds dit jaar materiaalmeesters hebben? Poedel en Tragopaan helpen 

Stekelstaartzwaluw met de beheer van ons materiaal 

… we jammer genoeg afscheid moeten nemen van Gnoe en Stokstaart? 

… we dit jaar een jintak hebben? 

… de jonggidsen goed hebben gewandeld op tweedaagse? 

… de kabouters echte waterratten zijn? 

… de kapoenen vaak al sliepen voordat er taptoe gezongen werd? 

… de gidsen op driedaagse naast de Maas sliepen?  

… de kapoenen voor één dag echte moeders waren?  

… Gnoe nu in de VZW zit?  

… er nieuwe totems zijn? Zorgzame Nandoe, Mondige Zebra, Ijverige Malurus, 

Elegante Secretario, Enthousiaste Fret, Merkwaardige Kongoni en Hulpvaardige 

Griend 

… Anke en Birthe heel grappige toneeltjes maken? 

… de kapoenen altijd hun buikjes vol aten? 

… de kabouters met zo veel waren op kamp dat ze in 2 tenten moesten slapen?  

… het wel 40 graden was op kamp?  

… de leiding hun haar rood heeft gekleurd?  

… de kapoenen Tragopaan heel erg hebben gemist op kamp? 

… de gidsen een eigen pizza-oven hadden op kamp? 

… de kapoenen al van de eerste dag al heel veel brieven schreven? 

… we meerdere keren vegetarisch aten op kamp? 

… de kapoenen beste vrienden zijn met een boselfje? 

… wij dit jaar terug meedoen met het project Jeugdwerk voor alleman? 

… de gidsen graag in zo weinig mogelijk kleren rondlopen? 

… Ruth heel goed kan zingen?  

… de jonggidsen een nacht onder de sterrenhemel geslapen hebben? 

… de kabouters heel veel kunnen eten? 
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LEIDING 
 
kapoenen kapoenen@parsifal-mechelen.be 

Ziphiidae (takleiding) 

 

Agame 

ziphiidae@parsifal-mechelen.be 

0495842862 

agame@parsifal-mechelen.be 

Ara ara@parsifal-mechelen.be 

kabouters kabouters@parsifal-mechelen.be 

Sneeuwuil (takleiding) sneeuwuil@parsifal-mechelen.be 

0471415576 
Damhert damhert@parsifal-mechelen.be 

Poedel poedel@parsifal-mechelen.be 

Stekelstaartzwaluw stekelstaartzwaluw@parsifal-mechelen.be 

jonggidsen jonggidsen@parsifal-mechelen.be 

Hathi (takleiding) hathi@parsifal-mechelen.be 

0493497881 
Danta danta@parsifal-mechelen.be 

Tragopaan tragopaan@parsifal-mechelen.be 

gidsen gidsen@parsifal-mechelen.be 

Noefty (takleiding) noefty@parsifal-mechelen.be 

0493047719 
Canis canis@parsifal-mechelen.be 

Dolfijn dolfijn@parsifal-mechelen.be 

jins jins@parsifal-mechelen.be 

Beo (takleiding) beo@parsifal-mechelen.be 

0491524719 

Scholekster scholekster@parsifal-mechelen.be 
 

  
 
 

Groepsleiding groepsleiding@parsifal-mechelen.be 
 

Canis canis@parsifal-mechelen.be 
0471/248317 
 

Scholekster scholekster@parsifal-mechelen.be 
0470/525512 

Stekelstaartzwaluw stekelstaartzwaluw@parsifal-mechelen.be 
0495/747209 

 

mailto:sneeuwuil@parsifal-mechelen.be
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mailto:noefty@parsifal-mechelen.be
mailto:beo@parsifal-mechelen.be
mailto:beo@parsifal-mechelen.be
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