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BELANGRIJKE DATA 

 

Weekend 1 voor alle takken    29 – 31 oktober 2021  

Mosselsouper      20 november 2021 

Weekend 2 voor alle takken    1 – 3 april 2022 

Kamp kapoenen en kabouters    19 – 26 juli 2022 

Kamp jonggidsen en gidsen    19 – 30 juli 2022 
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VOORWOORD 

 

Beste ouders, kapoenen, kabouters, jonggidsen en gidsen van Parsifal 

 

Dit jaar heeft Scouts en Gidsen Vlaanderen gekozen voor het jaarthema 

“Dromenland in zicht”. We gaan samen op verkenning naar het magische gouden 

randje van scouting. Iedereen heeft een eigen dromenland, en dit jaar brengen we 

onze fantasie tot leven en gaan we proberen elkaars dromen uit te laten komen. 

Hierbij staan creativiteit en ‘out of the box’-denken centraal. We zijn een groep 

speelse durvers en dappere dromers. 

 

Binnen onze leidingsploeg nemen we jammer genoeg afscheid van Tragopaan, 

Scholekster, Noefty en Kiboko. Samen hebben ze 17 jaar leiding op de teller staan, 

waar we hen enorm hard voor willen bedanken! We zullen ze missen, maar we zullen 

hen natuurlijk ook nog wel genoeg zien op onze evenementen. En belangrijk, 

Scholekster blijft wel nog groepsleiding! 

 

Zo, wij staan 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 en Stekelstaartzwaluw 

Beo, Poedel, Sneeuwuil, Ara, Damhert, Hathi, Ziphiidae, Dingo, Impala, Lori, Maneto, 

Pumba, Scorpio, Kapucijnaap en Motacilla 
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KAPOENEN 

    

 
 
 
Onberekenbare Sneeuwuil 

- Leeftijd: 21 jaar 
- Dit is mijn 14e jaar scouting en mijn 4e jaar leiding 
- Studierichting: Architectuur 
- Vind ik leuk: zomerse avonden en plantjes  
- Vind ik niet leuk: verliezen en erwtjes  

 
Warme Stekelstaartzwaluw 

- Leeftijd: 21 jaar 
- Dit is mijn 16e jaar scouting en mijn 5e jaar leiding 
- Studierichting: Biomedische wetenschappen 
- Vind ik leuk: bellenblazen en zelfgeplukte boeketjes 
- Vind ik niet leuk: pijntjes op kamp en monopoly spelen 

 
Goedaardige Maneto 

- Leeftijd: 19 jaar 
- Dit is mijn 12e jaar scouting en mijn 2e jaar leiding 
- Studierichting: Wijsbegeerte en moraalwetenschappen 
- Vind ik leuk: gezelschapsspelletjes en thee  
- Vind ik niet leuk: koude voeten en scheetjes 

 
Vrijgevochten Lori 

- Leeftijd: 19 jaar 
- Dit is mijn 15e jaar scouting en mijn 2e jaar leiding 
- Studierichting: Biomedische wetenschappen 
- Vind ik leuk: kaas en de geur na regen 
- Vind ik niet leuk: gemene mensen en rauwe paprika 
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Liefste kapoenen,  
Hebben jullie er zin in? JAAA! Dat is dan maar goed ook want hier 
komt de … 
eerste maandbrief van het nieuwe scoutsjaar! 
 

 
Zondag 19 september 
 
We kunnen niet wachten om jullie beter te leren kennen en jullie te laten proeven van 
wat scouts echt is. Kom van 14u tot 17u naar de Sika (dat is hoe wij onze lokalen 
noemen).  
 

Zondag 26 september 
 
Smeer je benen in, schut die armen los en maak je helemaal klaar voor het 
kampioenschap van je leven. Want echte kapoenen zijn kampioenen op de 
Olympische Spelen. Kom van 14u tot 17u naar de Sika. 
 
 
Zondag 3 oktober 
 
Kom ontdekken wat een echte kapoen moet kunnen, wij leiden jullie vandaag op van 
14u tot 17u aan de Sika. 
 
 
Zondag 10 oktober 
 
Vandaag is het jammer genoeg geen scouts. We missen jullie nu al, maar we zien 
elkaar volgende week terug!  
 

Zondag 17 oktober 
 
Deze nacht hebben wij telefoon gekregen van Mega Mindy. De boeven 
hebben de bank overvallen en wij moeten Mega Mindy helpen om het geld 
terug te winnen. Komen jullie samen met ons Mega Mindy uit de nood halen. 
We spreken af om 14 uur aan de kleine opsinjoor aan het stadhuis. (zeker 
niet de gele!) Om 17 uur mogen jullie ouders jullie weer komen ophalen. 
 
 
Zondag 24 oktober 
 
Vandaag gaan we samen ontdekken wat zich allemaal schuilhoudt in het bos. 
Kabouters, elfjes, alles kan! Afspraak aan de Sika van 14u-17u. 
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Zaterdag 30 oktober tot zondag 31 oktober 
 
Het eerste 24-uur weekend is aangekomen, jeej! 24 uur lang amuseren we ons aan 
het lokaal. Meer informatie volgt nog via een brief. 
 

Zondag 7 november 
 
Jammer genoeg moeten we jullie weer een weekje missen! Hopelijk zien we jullie 
allemaal volgende week terug voor een spannend spel!  
 

Zondag 14 november 
 
Haal jullie vergrootglas al maar boven want vandaag gaan we 
jullie detective skills nodig hebben! Kom een mysterie uitpluizen 
van 14u tot 17u aan de Sika. 
 
 
Zaterdag 21 november 
 
Kom met iedereen die je kent lekkere mosseltjes eten! Zondag is het geen scouts 
want we moeten allemaal bekomen van dat lekker eten van gisteren. Tot volgende 
week! 
 
 
Zondag 28 november 
 
Vandaag spelen we een heus ladderspel, weet je niet wat dat is, kom het dan naar 
de Sika en leer het kennen! Afspraak aan de Sika van 14u-17u. 
 

 
Wij staan al te popelen! Tot zondag ;) 
Als je toch niet kan komen laat je dan iets weten aan Lori? (0468 14 06 36 of 
lori@parsifal-mechelen.be) 
 

Stevige linker, 
De kapoenenleiding 
Lori, Maneto, Sneeuwuil en Stekelstaartzwaluw 
  

mailto:lori@parsifal-mechelen.be
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KABOUTERS 

 
 

Gedreven Dingo  

- Leeftijd: 19 jaar 

- Dit is mijn 12de jaar scouting en mijn 2de jaar als leiding 

- Studierichting: 2de bachelor rechten, Kulak 

- Vind ik leuk: hiken, skiles geven 

- Vind ik niet leuk: niets doen, boze mensen 
 

Temporiserende Hathi 

- Leeftijd: 20 jaar 

- Dit is mijn 12de jaar scouting en mijn 4de jaar als leiding 

- Studierichting: 3de bachelor revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, KUL 

- Vind ik leuk: grapjes maken, kaarsen 

- Vind ik niet leuk: het te warm hebben, het geluid van een wekker 
 

Harmonieuze Impala  

- Leeftijd: 19 jaar  

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

- Studierichting: 2de bachelor communicatiewetenschappen, UA  

- Vind ik leuk: oude foto’s bekijken, versgewassen lakens  

- Vind ik niet leuk: slechte humor, slappe frietjes 
 

Altruïstische Kapucijnaap 

- Leeftijd: 18 jaar 

- Dit is mijn 4de jaar scouts en 1ste jaar als leiding 

- Studierichting: 6de jaar sporwetenschappen, bimsem 

- Vind ik leuk: reizen, spelen met mijn hondje 

- Vind ik niet leuk: de bus missen, maandag 
 

Familiale Ziphiidae 

- Leeftijd: 20 jaar 

- Dit is mijn 15de jaar scouting en mijn 4de jaar als leiding 

- Studierichting: 2de bachelor Milieu- en Preventiemanagement, KUL 

- Vind ik leuk: de geur wanneer het net geregend heeft, ruwharige teckels 

- Vind ik niet leuk: vroeg opstaan, onweer 
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Liefste kabouters 

Hier zijn we dan met onze allereerste maandbrief. Wij hebben alvast heel veel zin in 

het nieuwe scoutsjaar! We maken er met z’n allen een onvergetelijk jaar van! 

Laat zeker op tijd weten aan Impala (0486/02.62.68 of impala@parsifal-mechelen.be) 

als je niet kan komen naar de vergadering. 

 

 

Zondag 19 september 

Wie kent wie al het beste? Om elkaar een beetje beter te leren kennen, spelen we 

vandaag kennismakingsspelletjes. Van 14u tot 17u aan de sika.  

 

Zondag 26 september 

Om het scoutsjaar goed te beginnen spelen we vandaag échte scoutsspelletjes. Een 

echte scout is niet vies van handen en knieën vol modder. Van 14u tot 17u aan de 

sika. 

 

Zondag 3 oktober 

Vinden jullie ook dat ons lokaal er zo kaal en leeg uitziet? Wij vinden 

van wel! Kom van 14u tot 17u meehelpen om ons lokaal te pimpen! 

 

Zondag 10 oktober 

Jammer maar helaas is het vandaag geen scouts want de leiding heeft leefweek 

gehad. 

 

Zondag 17 oktober 

Wie weet er veel? Wie kan er goed raadsels oplossen? We 

komen het te weten tijdens de grote Parsifalquiz. Vergeet zeker 

niet je verstand mee te brengen naar de sika tussen 14u en 17u. 

 

 

 

mailto:impala@parsifal-mechelen.be
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Zondag 24 oktober 

Welke kabouter zal de Olympische spelen winnen? Trek je sportiefste kleren aan en 

let the battles begin! De wedstrijden gaan door van 14u tot 17u aan de sika.  

 

Zaterdag 30 tot zondag 31 oktober 

Joepie, we gaan op weekend! Ons allereerste weekend samen: spannend… Meer 

info volgt nog. Houd dus zeker jullie mail in de gaten. 

 

Zondag 7 november 

Vandaag is het geen scouts want het is vakantie geweest. 

 

Zondag 14 november 

Wie? Wat? Waar? Wanneer? Hoe? Haal jullie beste speurtechnieken 

boven om een moord te ontrafelen. Van 14u tot 17u aan de sika.  

 

Zaterdag 20 november  

Vandaag is het mosselsouper! Hopelijk zien we jullie allemaal daar 

om te smullen van de overheerlijke mosselen of vol-au-vent, met 

liefde gemaakt door de leiding.  

Tot dan!  

 

Zondag 28 november 

Welke kabouter zal iedereen verslaan en komt uiteindelijk bovenaan de ladder te 

staan? Kom het van 14u tot 17u ontdekken aan de sika. 

 

Stevige linker 

Ziphiidae, Hathi, Dingo, Impala, Kapucijnaap 
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JONGGIDSEN 

 

 
 
Onzekere Beo  

- Leeftijd: 23 jaar 
- Dit is mijn 18de jaar scouting en mijn 7de jaar leiding 
- Werk: Fotografe Studio Veka 
- Vind ik leuk: Reizen en mijn moestuin 
- Vind ik niet leuk: Koud hebben en onrespectvol zijn 

 

Sympathieke Canis 
- Leeftijd: 23 jaar 
- Dit is mijn 18de jaar scouting en 7de jaar leiding 
- Studierichting: Logopedische en Audiologische Wetenschappen, 

afstudeerrichting Audiologie, KU Leuven 
- Vind ik leuk: lachen en muziek 
- Vind ik niet leuk: wachten en gesmak 

 

Parate Poedel 
- Leeftijd: 22 jaar 
- Dit is mijn 17de jaar scouting en mijn 6de jaar leiding 
- Studierichting: Pedagogische Wetenschappen, KU Leuven 
- Vind ik leuk: vol-au-vent en uitslapen 
- Vind ik niet leuk: vogels en liften 

 

Expressieve Motacilla 
- Leeftijd: 16 jaar 
- Dit is mijn 12de jaar scouting en mijn 1ste jaar leiding 
- Studierichting: Gezondheids -en welzijnswetenschappen 
- Vind ik leuk: zon en verse soep 
- Vind ik niet leuk: bussen en koude voeten 

 

Eigenzinnige Scorpio 
- Leeftijd: 19 jaar 
- Dit is mijn 11de jaar in de scouts en 2de jaar als leiding 
- Studierichting: Toegepaste psychologie aan Thomas More  
- Vind ik leuk: pasta en poezen 
- Vind ik niet leuk: regen en ratten 
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Joepie, we mogen weer! Wij zijn er he-le-maal klaar voor, 

hopelijk jullie ook?  

Vergeet niet dat er verwacht wordt dat je vanaf de jonggidsen 

altijd met de fiets komt. Geef ook altijd een seintje aan Scorpio 

(scorpio@parsifal-mechelen.be of 0471 76 08 98) als je eens 

niet kan komen. 

Stevige linker 

Canis, Beo, Motacilla, Scorpio en Poedel 

  

 

Zondag 19 september 

We zetten het jaar goed in door elkaar wat beter te leren kennen! Wie zijn wij? Wie 

zijn jullie? We komen het allemaal te weten, van 14u tot 17u aan de Sika.  

 

Zondag 26 september 

Vandaag komen jullie te weten in welke patrouille jullie zitten, spannend! Kom 

allemaal van 14-17u naar de Sika. 

 

Zondag 3 Oktober 

Kom aan boord bij Parsifal Airlines en vlieg met ons mee rond de wereld vandaag. 

Afspraak aan de Sika van 14-17u. 

 

Zondag 10 oktober 

Vandaag is het geen scouts. Tot volgende week! 

 

Zondag 17 oktober 

Vandaag spelen we een super-mega-tof stadsspel. We spreken om 14u af aan 

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

 

Zondag 24 oktober 

Die goede oude scoutsspelletjes blijven toch nog steeds de allerleukste. Kom 

allemaal van 14-17u naar de Sika om jullie samen met ons te amuseren. 
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Vrijdag 29 tot zondag 31 oktober 

Ons eerste weekend! Meer info volgt nog, maar hou alvast dit 

weekend vrij want we beloven dat het griezelig leuk wordt. ;)  

Zondag 7 november 

Vandaag is het geen scouts aangezien het het herfstvakantie is. Geniet ervan en tot 

volgende week! 

 

Zondag 14 november 

Haal de speurneus in jullie naar boven en kom van 14-17u naar de Sika voor een 

heuse escape room! 

 

Zaterdag 20 november 

Het is weer tijd voor de hoogdag van het jaar, onze jaarlijkse 

mosselsouper! Trommel al je vrienden, familie, buren en liefjes 

op om samen te komen smullen van de mosselen of vol-au-vent.  

 

Zondag 21 november 

Vandaag is het geen scouts, want we zijn allemaal nog aan het bekomen van de 

mosselsouper. 

 

Zondag 28 november 

Vandaag spelen we een reuze ganzenbord. Kom van 14-17u naar de Sika en wie 

weet word jij wel de grote winnaar.  
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GIDSEN 

 

Bedrijvig Damhert 

- Leeftijd: 19 jaar 

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

- Studierichting: 3e jaar leerkracht fysica-wiskunde aan Thomas More 

- Vind ik leuk: een 2+1 gratis in de winkel en de geur van zonnecrème 

- Vind ik niet leuk: betalende artikels en dixies in 40°C 

 

Guitige Pumba 

- Leeftijd: 19 jaar 

- Dit is mijn 14e jaar scouting en mijn 2e jaar leiding 

- Studierichting: 2e jaar taal en letterkunde aan VUB 

- Vind ik leuk: pasta en planten 

- Vind ik niet leuk: krokante sokken en zeewier in het water 

 

Goedgunstige Ara 

- Leeftijd: 20 jaar 

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

- Studierichting: 2e jaar verpleegkunde aan UCLL 

- Vind ik leuk: Damhert en Pumba 

- Vind ik niet leuk: zand in mijn bed en plakkende handen  
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Joehoeeee liefste gidsen hier zijn we weer met een nieuw scoutsjaar vol met zotte 

avonturen en leuke vergaderingen. Zijn jullie er klaar voor? Wij hebben er al super 

veel zin in!! 

 

Zondag 19 september 

 

Kom verkleed als iets beginnende met de eerste letter van je totem. Welkom van 14u 

tot 17u aan de Sika. 

 

Zondag 26 september 

 

Welcome to our crib! Neem leuke spulletjes, doeken, vlaggetjes… mee en kom van 

14u tot 17u naar de Sika. 

 

Zondag 3 oktober 

 

Welk team zal de meeste vakjes kunnen afvinken? Kom het te weten van 14u tot 17u 

aan de Sika. 

 

Zondag 10 oktober 

 

De leiding is op leefweek, maar we missen jullie allemaal. See you next week! 
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Zondag 17 oktober 

 

Nieuwsgierig met wat we hiermee bedoelen? Kom het te weten van 14u tot 17u aan 

de Sika. 

 

Zondag 24 oktober 

 

Wie van de gidsen weet het meeste? Wij zijn alleszins al benieuwd! Kom jullie kennis 

testen van 14u tot 17u aan de Sika. 

 

Vrijdag 29 oktober tot Zondag 31 oktober 

 

Ja ja het is weer zo ver! Wij kijken er al super hard naar uit, jullie toch ook? Verdere 

info volgt nog. 

 

Zondag 7 november 

 

Neem een glas appelsap als troost, volgende week zien we elkaar weer! x 
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Zondag 14 november 

 

Kom verkleed als oudjes van 14u tot 17u naar de Sika. Vergeet geen lekker 

dessertje mee te nemen voor bij de thee! 

 

Zaterdag 20 november 

 

Ook dit jaar hebben we jullie helpende handen hard nodig. Meer info volgt later nog! 

 

Zaterdag 27 november 

 

Aaaah voetjes omhoog, muziekje op de achtergrond en lekker ontspannen, klinkt 

goed nee? We verwelkomen jullie graag van 19u tot 21u aan de Sika. 

 

Wees sportief en kom zo veel mogelijk met de fiets naar de vergaderingen. Laat ook 

steeds iets weten aan Ara (04 85 67 40 85)  als je niet kan komen, dat maakt het iets 

makkelijker voor ons. 

 

Stevige linker, 

De gidsenleiding 

Damhert, Pumba en Ara 
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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, het VZW-ontbijt en een Paëlla-avond, 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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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 

Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen 

of 

Diestsevest 92C, 3000 Leuven 

of 

www.hopper.be 

Kan met levering in De Banier Mechelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://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. 
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INSCHRIJVEN 

Het lidgeld bedraagt 50 euro en kan overgeschreven worden 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 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
http://www.parsifal-mechelen.be/
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WIST-JE-DATJES 

Wist je dat… 

… het kamp super goed verlopen is? 

…we twee nieuwe leiding hebben? Welkom Motacilla en Kapucijnaap! 

… de kabouters heel goed zijn in bloemenkettingen maken? 

… we holderdebolder een nieuw kampterrein hebben moeten zoeken en hebben 

gevonden? 

… de kapoenen en kabouters super flink gestapt hebben op dagtocht en daarom als 

verrassing gingen zwemmen? 

… de jonggidsen hun hoek super snel opgebouwd/afgebroken hebben? 

… de gidsen op buitenlands kamp zijn geweest naar Frankrijk? 

… de kapoenen hun leiding uitdaagden voor een watergevecht? 

… we 6 nieuwe totems hebben? Sitta, Meerkoet, Hirundo, Distelvink, Kapucijnaap en 

Chinchilla 

… de kabouters heel veel lusten en geen enkele kabouter haar joker heeft ingezet? 

… de kapoenen allemaal samen in één grote tent sliepen? 

… er op kamp een gigantische dubbele regenboog was? 

… de gidsen hun angsten hebben overwonnen tijdens een via ferrata in Frankrijk? 

… de jonggidsen bezoek kregen van mieren in hun tenten? 

… de kapoenen en kapoenenleiding heel graag zombiebal spelen? 

… de gidsen heel graag in de regen dansen? 

… de kabouters stiekem echte feestbeesten zijn? 

… de kabouters een heel kamp in een raket hebben overnacht? 

… de jonggidsen na twee uur wandelen nog geen 100m van het terrein verwijderd 

waren? 

… we van enkele goede leiding afscheid moesten nemen  ? 

… we dit jaar met 17 leiding zijn? 

… de gidsen met messie bovennatuurlijke krachten aanspraken? 

… Malurus de leuke kermisattractie in Frankrijk nooit zal vergeten? 

… de leiding kei veel zin heeft in het nieuwe scoutsjaar?  
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SPELLETJES 
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LEIDING 
 
kapoenen kapoenen@parsifal-mechelen.be 

Lori (takleiding)  

 

Sneeuwuil 

Stekelstaartzwaluw 

Maneto 

lori@parsifal-mechelen.be 

0468/140636 

sneeuwuil@parsifal-mechelen.be 

stekelstaartzwaluw@parsifal-mechelen.be 

maneto@parsifal-mechelen.be 

 

kabouters 

 

kabouters@parsifal-mechelen.be 

Impala (takleiding) 

 

impala@parsifal-mechelen.be 

0486/026268 

Dingo 

Hathi 

Kapucijnaap 

Ziphiidae 

 

dingo@parsifal-mechelen.be 

hathi@parsifal-mechelen.be 

kapucijnaap@parsifal-mechelen.be 

ziphiidae@parsifal-mechelen.be 

 

jonggidsen jonggidsen@parsifal-mechelen.be 

Scorpio (takleiding) scorpio@parsifal-mechelen.be 

0471/760898 
Beo 

Canis 

Poedel 

Motacilla 

beo@parsifal-mechelen.be 

canis@parsifal-mechelen.be 

poedel@parsifal-mechelen.be 

motacilla@parsifal-mechelen.be 

 

gidsen 

 

gidsen@parsifal-mechelen.be 

Ara (takleiding) ara@parsifal-mechelen.be 

0485/674085 
Damhert 

Pumba 

damhert@parsifal-mechelen.be 

pumba@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 
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