SIKAMAGAZINE
SEPTEMBER – OKTOBER - NOVEMBER
2018 - 2019

RECLAMEBLOK VOOR AANSTORMENDE
EVENEMENTEN
2-4 november ’18 > weekend 1 voor alle takken
17 november ’18 > mosselsouper
21 december ’18 > kerstbar VZW
1-3 maart ’18 > weekend 2 voor alle takken
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VOORWOORD
Beste ouders, leden en vrienden van Parsifal
Sir Baden Powell zei ooit “men zegt dat de tijd vliegt, maar de tijd die je doorbrengt in
de scouts vliegt even snel als een straaljager.” Nou, neen dat is een leugen want er
bestonden nog geen straaljagers toen Baden Powell leefde. Maar hé, hij was wel een
visionair dus wie weet kon hij ook in de toekomst kijken. Alle gekheid op een stokje;
we staan weer aan het prille begin van een geweldig
scoutsjaar en dat doet ons gidsenhart sneller slaan.
Dit jaar koos Scouts & Gidsen Vlaanderen voor het
jaarthema “Minder is meer”. Als mensen van de natuur is
ecologie iets wat ons na aan het hart ligt. Een bosspel
zonder bomen, een vlottentocht op een vervuilde rivier,
een fietstocht met zuurstofmasker omdat de luchtkwaliteit
te slecht is, … Het klinkt verschrikkelijk. Daarom is het
belangrijk dat we allemaal ons steentje bijdragen voor het
milieu. Wat dacht je van eens vegetarisch eten op
weekend of zelfs bij regenweer met de fiets komen? We
gaan voluit voor minder energieverspilling, minder
voedselverspilling en minder afval. Zoals het jaarlied ons
vertelt: “een scout die eet gewonnen geen verloren brood.”
En dat is nu eens een echte quote, ik zweer het op mijn
totem.

Ook in 2018-2019 gaan we weer voluit voor uren spelplezier, vriendschappen voor
het leven sluiten, onvergetelijke dingen meemaken en veel bijleren. Scouts is iets wat
je je hele leven meedraagt. Iets wat je zelfstandig, dapper, intelligent, vriendelijk en
speels maakt en dat vinden wij erg belangrijk. Dat mag vrij militant klinken en zo
bedoelen we het ook. Bepaalde waarden en normen mogen met een warm hart en
een grote overtuigingskracht verdedigd worden.
Stevige linker
Agame & Gnoe
Dolfijn, Tragopaan, Beo, Canis, Stokstaart, Poedel, Scholekster, Stekelstaartzwaluw,
Noefty, Sneeuwuil, Ziphiidae, Ara, Hathi, Damhert, Danta
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KAPOENEN

- Familiale Ziphiidae
- Leeftijd: 17 jaar
- Studierichting: 6e middelbaar Latijn-Wetenschappen
- Aantal jaar in de scouts: Dit is mijn 12e jaar scouting en mijn 1e jaar leiding
- Vind ik leuk: IKEA balletjes en de zon
- Vind ik niet leuk: Onweer en opstaan

- Geslepen Danta
- Leeftijd: 16 jaar
- Studierichting: 6e middelbaar Wetenschappen-Wiskunde
- Aantal jaar in de scouts: Dit is mijn 4e jaar scouting en mijn 1e jaar leiding
- Vind ik leuk: Thee drinken en fotografie
- Vind ik niet leuk: Tomaten en spinnen
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- Bedrijving Damhert
- Leeftijd: 16 jaar
- Studierichting: 6e middelbaar Wetenschappen-Wiskunde
- Aantal jaar in de scouts: Dit is mijn 12e jaar scouting en 1e jaar leiding
- Vind ik leuk: Pasta en muziek
- Vind ik niet leuk: Vroeg opstaan en champignons

- Onpeilbare Tragopaan
- Leeftijd: 21 jaar
- Studierichting: Banaba zorgverbreding en remediërend leren
- Aantal jaar in de scouts: Dit is mijn 16e jaar scouting en mijn 5e jaar leiding
- Vind ik leuk: Gezellige lichtjes en vlechtjes maken
- Vind ik niet leuk: De geur van een natte hond en platte tomaten

- Doordachte Scholekster
- Leeftijd: 18 jaar
- Studierichting: Biomedische wetenschappen
- Aantal jaar in de scouts: Dit is mijn 14e jaar scouting en 3e jaar leiding
- Vind ik leuk: Slapen en wollen truien
- Vind ik niet leuk: Stilzitten en zweetpollekes
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Lieve kapoenen,
We hopen dat jullie evenveel zin hebben in dit jaar als ons. Hier heb je de
nieuwsbrief voor al onze vergaderingen tot en met november.
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.
Zondag 30 september
We gaan enkele spelletjes spelen om elkaar wat beter te leren
kennen. Kom daarvoor naar de Sika van 14u tot 17u.
Zondag 7 oktober
Niemand weet waar Nemo is. Willen jullie mee helpen om hem
te zoeken? Van 14u tot 17u aan de Sika.
Zondag 14 oktober
Het is jammer genoeg geen vergadering vandaag. We zien jullie
volgende week!
Zondag 21 oktober
Zijn jullie echte, dappere piraten? Bewijs het ons vandaag van
14u tot 17u aan de Sika.
Zondag 28 oktober
Het is geen scouts vandaag. Geniet van jullie vakantie!
3 en 4 november
Het is zo ver, ons eerste weekend! We spreken zaterdag af om 14u aan de Sika en
jullie kunnen weer opgehaald worden zondag om 14u. Verdere informatie volgt nog.
Zondag 11 november
Het lokaal is veranderd in een dierentuin. Kom van 14u tot 17u naar de Sika om te
spelen met de dieren.
Zaterdag 17 november
Deze week is het geen vergadering, maar jullie mogen allemaal komen eten op onze
mosselsouper! Natuurlijk moeten jullie proberen om zoveel mogelijk mensen te
overtuigen om vol-au-vent of mosselen te komen eten.
Zondag 25 november
Deze vergadering gaan we een groot ladderspel spelen om te zien
wie de sterkste kapoen is. We verwachten jullie goed uitgerust aan
de Sika van 14u tot 17u.
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KABOUTERS

- Goedgunstige Ara
- Leeftijd: 17 jaar
- Dit is mijn 12de jaar scouting en mijn 1ste jaar leiding
- Studierichting: Lo&Sport, Bimsem
- Vind ik leuk: afspreken met vrienden en sporten
- Vind ik niet leuk: ruzie maken en in de file staan
- Sympathieke Canis
- Leeftijd: 20 jaar
- Dit is mijn 15de jaar scouting en mijn 4de jaar leiding
- Studierichting: 3e bachelor Logopedische en Audiologische Wetenschappen, KUL
- Vind ik leuk: het geluid van regen op de tent en lekker eten
- Vind ik niet leuk: (her)examens en ziek zijn
- Onberekenbare Sneeuwuil
- Leeftijd: 18 jaar
- Dit is mijn 10e jaar scouting en mijn 1e jaar leiding
- Studierichting: 1e bachelor Architectuur, KUL
- Vind ik leuk: veel lekker eten en creatief zijn
- Vind ik niet leuk: fietsen in de gietende regen en spruitjes
- Gedweeë Dolfijn
- Leeftijd: 21 jaar
- Dit is mijn 16e jaar scouting en mijn 5e jaar leiding
- Studierichting: 3e bachelor Taal- en Letterkunde: Nederlands-TFL, UA
- Vind ik leuk: vriendelijke scheldwoorden en oude films
- Vind ik niet leuk: biefstuk en dictators
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Dag allerleukste kabouters,
Zijn jullie klaar voor een geweldig jaar met jullie gloednieuwe leiding? Wij
kijken er alleszins al heel hard naar uit! Hopelijk kunnen jullie vaak komen,
indien je niet kan, vergeet dan niet af te zeggen bij Canis:
canis@parsifal-mechelen.be of 0471/ 24 83 17.
Zondag 30 september
Vandaag leren we elkaar allemaal wat beter kennen. Wie heeft er de meeste
broers/zussen? Wie eet er ook zo graag frietjes? Kom het allemaal te weten van 14u
tot 17u aan de Sika.
Zondag 7 oktober
Kunnen jullie de leiding verslagen? Wij willen het testen met een grote 1 tegen allen,
van 14u tot 17u aan de Sika.
Zondag 14 oktober
Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering. Ja, wij missen
jullie ook al.
Zondag 21 oktober
Een estafette is leuk, indianen zijn leuk, maar wat dachten jullie van
een indianenestafette?! Van 14u tot 17u aan de Sika.
Zondag 28 oktober
Vandaag is het geen vergadering, maar dat maken we volgend weekend helemaal
goed.
Vrijdag 2 november – zondag 4 november
Joepieee, ons eerste kabouterweekend, wij kunnen al niet wachten!
Richturen: vrijdag 20u tot zondag 11u. Meer concrete info volgt later.
Zondag 11 november
Kom samen met ons ontdekken wie nu eigenlijk de slimste kabouter is.
We quizzen erop los van 14u tot 17u aan de Sika.
Zaterdag 17 november
Het is weer zover, onze jaarlijkse mosselsouper! We hopen jullie allemaal daar te
zien.
Zondag 18 november
De leiding is moe van gisteren zo hard te werken, het is geen vergadering.
Zondag 25 november
We sluiten deze maandbrief af met de Olympische Winterspelen.
Kom ontdekken in welke sport jij goed bent, van 14u tot 17u aan
de Sika.
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JONGGIDSEN

- Schrandere Gnoe
- Leeftijd: 21 jaar
- Dit is mijn 16e jaar scouting en mijn 5e jaar leiding
- Studierichting: Master in de Taal- en letterkunde aan de KUL (Nederlands en Frans)
- Vind ik leuk: onnutige weetjes en kitcherige magneten
- Vind ik niet leuk: een haar rond je vinger hebben tijdens de afwas, het patriarchaat
- Warme Stekelstaartzwaluw
- Leeftijd: 18 jaar
- Dit is mijn 13e jaar scouting en mijn 2e jaar leiding
- Studierichting: (waarschijnlijk) Biomedische wetenschappen aan de KUL
- Vind ik leuk: de hele dag zingen en foute bloemenhemdjes
- Vind ik niet leuk: krulletjes die niet mee in mijn dot geraken en kajakken
- Onzekere Beo
- Leeftijd: 20 jaar
- Dit is mijn 15e jaar scouting en mijn 4e jaar leiding
- Studierichting: Media & Entertainment Business aan Thomas More
- Vind ik leuk: plantjes en rondreizen
- Vind ik niet leuk: onrespectvol zijn en koud hebben
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- Dappere Noefty
- Leeftijd: 18 jaar
- Dit is mijn 13e jaar scouting en mijn 2e jaar leiding
- Studierichting: voedings- en dieetkunde
- Vind ik leuk: humor en groentjes
- Vind ik niet leuk: platte fietsband en tijdsgebrek
- Temporiserende Hathi
- Dit is mijn 9e jaar scouting en mijn 1e jaar leiding
- Studierichting: Latijn-Wetenschappen
- Vind ik leuk: lachen en sneeuw
- Vind ik niet leuk: onduidelijkheid en ratten
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Liefste jonggidsen
Een nieuw jaar, een nieuwe maandbrief! Hoera en hulde!
We hopen dat jullie zo vaak mogelijk kunnen komen, indien dat niet het geval is, is
het verplicht om dat te melden bij Noefty via mail (noefty@parsifal-mechelen.be) of
sms (0493047719). Per keer dat je dit niet doet, moet je 50 cent betalen.
zondag 30 september 2018
Wie zijn wij? Wie zijn jullie? Hoe leuk zal dit jaar worden? Op die eerste twee vragen
weten wij nog geen antwoord, op die derde vraag luidt het antwoord:
kapotmeganicesupercoolawesome!
Kom zeker naar de Sika van 14u tot 17u om een antwoord te vinden op al je vragen.
zondag 7 oktober 2018
Bij de jonggidsen word je onderverdeeld in patrouilles en vandaag komen jullie te
weten bij wie jullie zullen zitten en welke coole naam jullie zullen krijgen. Afspraak
aan de Sika van 14u tot 17u.
zondag 14 oktober 2018
De leiding heeft een hele week leefweek gehad en is suuuupermoe. Vandaag geen
scouts, huilen geblazen dus.
zondag 21 oktober 2018
Dikke Bertha of dunne Bertha? Zakdoek leggen of zakdoek oppakken? Cactus en
bloem of bloem en cactus? Huh, wat is er met deze klassiekers gebeurd!
Kom eens kijken aan de Sika van 14u tot 17u.
zondag 28 oktober 2018
Geen vergadering wegens herfstvakantie. Veel plezier!
za-zo 3-4 november 2018
Onze eerste volledige 24 uur tezamen, joepie! De 24-uurs gaat door van zaterdag
14u tot zondag 14u maar we sturen jullie nog meer info waar jullie precies moeten
zijn. Spannend.
zondag 11 november 2018
Wapenstilstand vandaag dus tijd om vrede te sluiten. Kom in je meest vredevolle
humeur naar de Sika van 14u tot 17u. Peace out!
zaterdag 17 november 2018
Hmmmmmssssmmmullen! Vandaag is het mosselsouper in de Posthoorn. Kom
zeker een lekkere vol-au-vent of mosselpotje eten. De dag nadien doen we geen
vergadering want de leiding gaat kei hard stinken naar frieten en mosselen.
zondag 25 november 2018
We spelen vandaag een gezelschapsspelklassieker maar dan op onze manier. Van
14u tot 17u aan onze mooie Sika.
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GIDSEN

- Parate Poedel
- Leeftijd: 19 jaar
- Studierichting: 1e bachelor in de Pedagogische Wetenschappen
- Dit is mijn 14e jaar in de scouts en mijn 3e jaar als leiding
- Vind ik leuk: series kijken en vol-au-vent
- Vind ik niet leuk: opstaan en eenden
- Vrijpostige Stokstaart
- Leeftijd: 20 jaar
- Studierichting: 3e bachelor Psychologie
- Dit is mijn 13e jaar in de scouts en mijn 2e jaar als leiding
- Vind ik leuk: diertjes en de zon
- Vind ik niet leuk: regen en wind en examens
- Goedlachse Agame
- Leeftijd: 21 jaar
- Studierichting: master in de Wereldreligies
- Dit is mijn 16e jaar in de scouts en mijn 5e als leiding
- Vind ik leuk: het geluid van regen op de tent, het korstje van een crème brulée
- Vind ik niet leuk: stress en onverdraagzaamheid
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Liefste gidsen,
Het is tijd voor onze allereerste maandbrief. Wij kijken er alvast
heel hard naar uit, hopelijk jullie ook!

Zondag 30 september
Een nieuw scoutsjaar betekent nieuwe leiding en een nieuwe
groep, maar vooral ook heel veel leuke scoutsspelletjes. Kom
naar de Sika van 14-17u en zoek samen met ons uit wie er een
echte scout is.
Zondag 7 oktober
Voor alle leuke activiteiten die we dit jaar willen doen met jullie, hebben we natuurlijk
ook veel centjes nodig. Neem jullie goed humeur, liefste glimlach en beste
verkoopskills mee want vandaag gaan wij pannenkoeken verkopen. Wij verwachten
jullie van 14-17u aan de Sika.
Zondag 14 oktober
Vandaag is het geen vergadering aangezien de leiding net leefweek heeft gehad. Tot
volgende week!
Zondag 21 oktober
Vandaag staat er een heuse battle op het programma. Zijn jullie ook zo benieuwd
welke gids de anderen kan inmaken? Kom dan zeker naar de Sika van 14-17u om
het uit te zoeken.
Zondag 28 oktober
Het is herfstvakantie, dus geen vergadering vandaag ☹ Jullie zullen
ons nog een weekje moeten missen.
Vrijdag 2 november – zondag 4 november
Zijn jullie klaar voor het allerleukste ‘minder is meer’-weekend van
het jaar??? Wij hebben er alvast heel veel zin in! Meer info volgt
nog.
Zondag 11 november
Vandaag gaan we klimmen en klauteren. Als je wilt weten wat we
daarmee bedoelen, moet je naar de Sika komen van 14-17u. Vergeet zeker je fiets
niet.
Zaterdag 17 november
Het is weer tijd voor onze jaarlijkse mosselsouper. Alle gidsen moeten heel de dag
aanwezig zijn om te komen helpen. Meer info volgt nog.
Zondag 18 november
Iedereen is moe van een lange dag hard werken, daarom is het vandaag geen
scouts.

13

Zaterdag 24 november
Vandaag is het de eerste avondvergadering van het jaar. Kom
naar de Sika van 19-21u en ontdek wie jouw ‘match made in
heaven’ is.

Dit zijn de eerste vergaderingen van het jaar, hopelijk zijn jullie altijd massaal
aanwezig. Vergeet ook zeker niet om altijd met de fiets te komen.
Indien jullie niet kunnen komen, gelieve dan te verwittigen bij Poedel (0476240475 of
poedel@parsifalmechelen.be).

Stevige linker,
Agame, Stokstaart en Poedel
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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
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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
Lange Kievitstraat 74, 2018 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
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KLEURPLAAT
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WIST-JE-DATJES
Wist je dat…
...wij een bangelijk kamp achter de rug hebben?
...de fourage echt top was?
…de leiding hun haar blauw heeft gekleurd?
...de jonggidsen heel lekker hebben gekookt voor hun leiding?
...we twee nieuwe totems hebben: expressieve Motacilla en geslepen Danta?
...de gidsen in Portugal ook alle matchen van de Rode Duivels hebben gezien?
...Nora een geboren jonggids is?
...de kapoenen en kabouters heel goed hebben gestapt op dagtocht?
...Kiboko de mooiste dragqueen is?
...de tenten van de jonggidsen supersnel recht stonden?
...Flicka en Schaarbek stoppen en wij dat heel erg jammer vinden?
...geen enkele kapoen haar joker heeft gebruikt voor het eten?
...de jonggidsen hun vuur graag uitplassen?
...de gidsen altijd hun weg vinden in Portugal, zelfs als er geen weg is?
...de kapoenen heel rommelig zijn?
...de kabouters ook heel rommelig kunnen zijn?
...onze mast ook zijn dienst heeft bewezen als decorstuk?
...de jonggidsen verkeerd zijn gelopen op 2-daagse?
...de kapoenen voor even siamese tweelingen zijn geweest?
...Joanna de coolste vrouw ter wereld is?
...de kabouters zot waren van de trampoline op kamp?
...we elke dag minstens 1 en soms wel 2 keer zijn gaan zwemmen in de rivier?
...de kapoenen heel goed kunnen felixen?
...de gidsen gevlogen hebben?
...de kabouters het hele kamp flink zijn gaan slapen als dat moest?
...er 6 nieuwe leiding bij is gekomen?
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LEIDING
kapoenen
Damhert
Danta
Scholekster
Tragopaan
kabouters
Ara
Canis
Dolfijn
Sneeuwuil
jonggidsen
Beo
Gnoe
Hathi
Noefty
Stekelstaartzwaluw
gidsen
Agame
Stokstaart
Poedel

kapoenen@parsifal-mechelen.be
damhert@parsifal-mechelen.be
danta@parsifal-mechelen.be
scholekster@parsifal-mechelen.be
0470/52 55 12
tragopaan@parsifal-mechelen.be
kabouters@parsifal-mechelen.be
ara@parsifal-mechelen.be
canis@parsifal-mechelen.be
0471/248317
dolfijn@parsifal-mechelen.be
sneeuwuil@parsifal-mechelen.be
jonggidsen@parsifal-mechelen.be
beo@parsifal-mechelen.be
gnoe@parsifal-mechelen.be
hathi@parsifal-mechelen.be
noefty@parsifal-mechelen.be
0493/047719
stekelstaartzwaluw@parsifal-mechelen.be
gidsen@parsifal-mechelen.be
agame@parsifal-mechelen.be
stokstaart@parsifal-mechelen.be
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
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