SIKAMAGAZINE
maart – april – mei
2018 - 2019

RECLAMEBLOK VOOR AANSTORMENDE
EVENEMENTEN
23 maart > spaghettidag gidsen
11 mei > paella-avond VZW
19 – 26 juli > kamp kapoenen en kabouters
19-30 juli > kamp jonggidsen en gidsen

Meer info over de spaghettisausverkoop vind je in het
voorwoord op de volgende pagina!
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VOORWOORD
Beste ouders en leden
Het sikamagazine van maart, april en mei is altijd heel fijn
voor ons om te maken. De lange winter is immers achter de
rug en we kunnen weer buitenspelen in onze blote benen
zonder stiekem te bevriezen.
Nu alle leidsters hun examens goed hebben afgerond,
kunnen we ook weer ons helemaal geven op
zondagnamiddag.
Gelukkig maar dat het weer het ons weer toelaat om buiten
te gaan ravotten. Er wordt immers naarstig gewerkt aan de
jonggidsen- en gidsenlokalen. De werken waren hoognodig
want de buitenmuren waren zo verrot dat er gaten inkwamen
en de koude zo binnen kon waaien. Daar moest iets aan
gebeuren!
Jammer genoeg zijn zulke werken niet kosteloos, helemaal
niet kosteloos zelfs. Om ons en de toekomst van ons terrein
te steunen kan je versgemaakte spaghettisaus kopen. Dat doe je door te mailen naar
spaghettiparsifal@outlook.com met het aantal liter dat je wil bestellen.
Tijdens de spaghettidag van de gidsen, op 23 maart, kan u uw spaghettisaus dan
komen afhalen en betalen want ja Minder is Meer hé.
We bedanken u alvast voor uw steun.

Stevige linker
Agame & Gnoe
Tragopaan, Scholekster, Danta, Ziphiidae, Damhert, Sneeuwuil, Canis, Dolfijn, Ara,
Beo, Hathi, Stekelstaartzwaluw, Noefty, Stokstaart en Poedel
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KAPOENEN
Liefste kapoenen,
We hebben voor de komende maanden weer heel wat leuke vergaderingen in petto.
Heb jij er ook zoveel zin in? Lees dan snel verder en ontdek wat we allemaal gaan
doen.
Als je eens niet kan komen, stuur dan een berichtje naar 0470/52 55 12 of een mail
naar scholekster@parsifal-mechelen.be . Zo kunnen wij beter inschatten hoeveel
kindjes gaan komen en zo onze vergaderingen wat aanpassen.
1-3 maart: We gaan weer op weekend! Deze keer niet aan ons eigen lokaal,
spannend… Verdere info volgt nog via mail.
Zondag 10 maart: Omdat we vorige keer niet konden schaatsen, gaan we dat deze
week goedmaken. We verwachten jullie van 14u tot 16u aan het Ice Skating Center
Mechelen (Spuibeekstraat 1, 2800 Mechelen). Vergeet zeker geen 5 euro en
handschoenen mee te nemen.
Zondag 17 maart: Kom van 14u tot 17u naar de Sika om het grote
badeendjesspel te spelen.
Zaterdag 23 maart: De gidsen houden vandaag hun jaarlijkse
spaghetti dag. Kom heerlijke spaghetti eten om hen een beetje te
sponsoren. Hierover zullen jullie ook nog extra informatie
ontvangen.
Zondag 24 maart: We gaan onze eigen Olympische Spelen houden. Trek je
sportkleren aan en kom goed uitgerust naar de Sika. Van 14u tot 17u gaan we eens
zien wie van jullie het sportiefste is.
Zondag 31 maart: Het is jammer genoeg geen scouts vandaag want de leiding is op
weekend. Tot volgende week!
Zondag 7 april: Een missverkiezing, is dat nu echt wel iets voor de scouts? Ja hoor,
want wij houden niet zomaar een missverkiezing. Bij Miss Parsifal gaan we kijken wie
er de beste scout is. Van 14u tot 17u aan de Sika.
Zondag 14 april: Het is paasvakantie en dus geen vergadering. Geniet van jullie
vakantie!
Zondag 21 april: Ook deze week is het geen scouts, maar niet getreurd, volgende
week begint de pret weer.
Zondag 28 april: Vinden jullie pannenkoeken lekker? Ja? Wij
ook! Daarom gaan we er vandaag met de hele groep
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verkopen om zo wat centjes te verdienen voor de groepskas. We spreken af van 14u
tot 17u aan de Sika.
Zondag 5 mei: Jullie kennen ondertussen al heleboel scoutsspelletjes. Vandaag
gaan we deze eens spelen met een twist. Kom van 14u tot 17u naar de Sika om te
ontdekken hoe we onze spelletjes wat anders kunnen spelen.
Vrijdag 10 mei: We gaan weer een vergadering houden met alle kapoenen van het
district. Deze zal doorgaan van 18u tot 20u, verdere info volgt nog.
Zaterdag 11 mei: Onze VZW houdt een heus paella festijn. Kom zeker eens
proeven!
Zondag 19 mei: Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeeeeeven.
Zo gaat het goed. Zo gaat het beter en nog een kilometer!
Je kan het al wel raden, we gaan op dagtocht. Om 10u
spreken we af aan de Sika en om 15u komen we daar
ook weer aan. Vergeet zeker je beste stapschoenen niet
aan te trekken, je drinkbus mee te nemen en je
stembanden goed te smeren.
Zondag 26 mei: Het wordt een beestenbende aan de
Sika. Verkleed je in je favoriete dier en kom met ons mee
kwispelen/springen/vliegen/… van 14u tot 17u.
Onze maandbrief zit er al weer op. Hopelijk hebben jullie er even hard van genoten
als ons. Op naar de volgende!
Stevige linker,
de kapoenenleiding
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KABOUTERS
Hallo liefste kabouters,

Hier zijn we weer! Zijn jullie klaar voor onze leuke maandbrief? Wij zeer zeker wel.
Laat graag iets weten aan Canis wanneer je er niet bij kan zijn. Hier komt ie dan!
Stevige linker,
Ara, Sneeuwuil, Canis en Dolfijn
Vrijdag – zaterdag 1-2 maart
Dit weekend gaan we 24 uren leven als echte boerinnen en
leren we de boerenstiel kennen. Het boerinnenleven start
vrijdagavond om 20u aan de Sika en eindigt zondagavond
om 20u. Meer info over dit geweldige weekend vind je in de
brief.
Zondag 10 maart
Zijn je tenen al opgewarmd? Vandaag gaan we eindelijk schaatsen. Afspraak van
14u tot 16u aan de schaatsbaan in Mechelen. Vergeet niet om handschoenen en 5
euro mee te nemen.
Zondag 17 maart
Verschiet niet! Vandaag zijn jullie onze leiding. Kom van 14 tot 17u naar onze Sika
en we maken samen onze eigen, nieuwe scoutsspelletjes. Plezier gegarandeerd!
Zondag 24 maart
Hopelijk kunnen jullie tegen een beetje (veel) tijdsdruk. We
hebben 180 minuten om de race tegen de klok te winnen. Van
14-17u aan de Sika.
Zondag 31 maart
Spijtig genoeg is het vandaag geen vergadering. ☹ Jullie leiding heeft zelf een
weekend.
Zondag 7 april
Ook al is het een beetje vroeg, deze namiddag spelen we een paasspel. Kom van
14u tot 17u naar de Sika en pas op dat je niet op een paaseitje trapt natuurlijk.
Zondag 14 april
Geniet maar van een luie zondag, vandaag is het spijtig
genoeg geen scouts.
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Zondag 21 april
De leiding is druk bezig met paaseieren rapen, jullie ook? Vandaag is
er dus geen tijd voor scouts. Tot volgende week!
Zondag 28 april
Heb jij je verkooppraatje al goed geoefend? Je gaat het goed kunnen gebruiken
vanmiddag. Samen verkopen we met heel de scouts de lekkerste pannenkoeken.
Afspraak van 14u tot 17u aan de Sika.
Zondag 5 mei
Vandaag spelen we wel heel bijzondere spelletjes, want iemand heel
bijzonder is jarig, Ara! Kom de meest gekke spelletjes samen ontdekken
van 14 tot 17u aan de Sika.
Zaterdag 11 mei
Onze VZW nodigt jullie van harte uit om gezellig te komen eten op onze
paelladag aan ons lokaal. Smakelijk!
Zondag 12 mei
Trek je hipste, meest opvallende of gekste sportoutfit aan om samen met ons te
sporten. Vergeet zeker jullie zweetbandjes niet, dat zal niet overbodig zijn. Van 14 tot
17 zweten we ons te pletter aan de Sika.
Zondag 19 mei
Vandaag gaan we op dagtocht. Vergeet zeker geen drinkbus,
lunchpakket en je beste stapschoenen. We beginnen onze
tocht aan ons lokaal om 10u en eindigen hier ook weer om 15u.
1, 2,3,4,5,6, zeeeeeeeven, zo gaat het goed, zo gaat het beter en
nog een kilometer!
Zondag 26 mei
Sneeuwuil wordt vandaag echt oud (19 jaar, feest!!). Haar levensweg is al wat
uitgebreider dan die van jullie. Kom ontdekken hoe die jouw levensweg zal verlopen
van 14u tot 17u aan de Sika.
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JONGGIDSEN
EIN-DE-LIJK de nieuwe maandbrief is er en wat voor een! Natuurlijk willen jullie er
altijd bij zijn. Maar moest je toch niet kunnen komen, verwittig dan zeker bij noefty
(anders moet je een halve euro betalen). We zullen ook niet altijd aan het lokaal
blijven, kom dus zeker met de fiets. Dat is ook nog eens goed voor je conditie en het
milieu!
Vrijdag 1 maart tot zondag 3 maart
Beter kan de maandbrief niet beginnen, want wij gaan op weekend. Meer info volgt
nog in een aparte brief. Een ding kunnen we al verklappen: het wordt meeeega tof!
Zondag 10 maart
Zoals beloofd, hebben jullie van ons nog een schaatsbeurt tegoed. Vandaag gaan
we dus met heel de groep schaatsen! Afspraak van 14u tot 16u aan de schaatsbaan
in Mechelen, vergeet geen 5 euro en handschoenen
Zondag 17 maart
Wil jij stiekem ook al weten hoe het is om een kindje te hebben? Kom het samen met
ons ontdekken van 14u tot 17u aan sika.
Zondag 24 maart
Vandaag niet aan de sika, want wij gaan de stad onveilig maken! Van 14u tot 17u
aan opsinjoor (grote markt)
Zondag 31 maart
Jammer, vandaag is het geen vergadering. De leiding is zelf op weekend.
Zondag 7 april
Zoals spring zou zingen: “Ik ben het noorden kwijt, en het
zuiden en het westen en het oosten ook”, herken je deze
gedachte? Vanaf vandaag is dat verleden tijd want wij
gaan leren kaartlezen. Van 14u tot 17u aan sika.
Zondag 14 april
Helaas pindakaas, geen vergadering ☹
Zondag 21 april
Jammer jammer vandaag ook geen vergadering, maar geen getreur volgende week
zien we elkaar al terug!
Zondag 28 april
We gaan met heel de groep samen pannenkoeken verkopen, kom van 14u tot 17u
naar de sika en vergeet zeker je mooiste glimlach en beste verkooppraatjes niet.
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Zondag 5 mei
Heb jij oog voor detail, kijk je graag rond, heb je altijd alles gezien? Dat zal vandaag
goed van pas komen! Van 14u tot 17u aan de sika.
Zaterdag 11 mei
Vandaag is het groot paellafestijn, kom dus gezellig smullen met je hele familie en al
je vrienden.
Zondag 12 mei
Haal die sjorskills al maar boven, want vandaag is het techniekenvergadering! Van
14u tot 17u aan de sika. Heel belangrijk voor volgende week en zeker voor op kamp

Zondag 19 mei
Joepie, nog een keer weekend! Deze keer met al onze
vrienden en vriendinnen van het district en afsluiten doen we
uiteraard op een vlot op de Dijle! Meer informatie volgt nog.
Zaterdag 25 mei
Binnenkort hebben jullie weer grote toetsen en examens,
daarom gaan we al onze frustraties eraf zweten in een reuze
competitie. Kom van 14u tot 17u naar de sika.

Wij hebben er al super, mega, fantastisch, gigantisch veel zin in!
Stevige linker,
Noefty, Hathi, Beo, Gnoe en Stekelstaartzwaluw
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GIDSEN
Beste gidsen, hier zijn we weer met onze maandbrief vol leuke activiteiten, probeer
altijd talrijk aanwezig te zijn. Indien dit toch niet lukt, laat dan op tijd iets weten aan
Poedel (04.76240475)
Zondag 3 maart
Vandaag leren we youtube beter kennen, kom allemaal naar de sika van 14-17u.
Zondag 10 maart
Natuurlijk zijn we onze jaarlijkse schaatstraditie niet vergeten. We spreken af om 14u
aan de schaatsbaan van Mechelen (Spuibeekstraat 1, Mechelen). Om 16u mogen
jullie weer naar huis. Vergeet zeker geen 5 euro mee te brengen.
15-17 maart
Op 15 maart gaan we op weekend en hier krijgen jullie later nog een brief over.
zaterdag 23 maart
Vandaag maken wij de lekkerste spaghetti’s klaar van het land! Jullie worden
verwacht om 9u30 op de scouts. Dit zal zeker duren tot 22u30. Maak allemaal een
dessertje zodat er na de spaghetti ook nog gesnoept kan worden.
Zondag 31 maart
Deze week is er geen vergadering want de leiding is op leidingsweekend.
Zondag 7 april
Kennen jullie de Verenigde Naties wel goed genoeg? Daar kom je vandaag zeker
achter tijdens het grote verenigde naties spel! Van 14u-17u aan de Sika.
Zondag 14 april
Deze week geen scouts wegens paasvakantie.
Zondag 21 april
En ook deze week jammer genoeg geen scouts, maar niet getreurd, jullie zullen het
wel druk genoeg hebben met het rapen van paaseitjes
Zondag 28 april
Vandaag gaan we pannenkoeken verkopen! Kom van 14u-17u naar de Sika en
vergeet zeker je fiets niet!
Zondag 5 mei
Vandaag gaan we onze ziel en ons lichaam herenigen. Breng een comfortabele
sportshort/joggingbroek en een matje mee. Jullie worden van 14u-17u aan de Sika
verwacht.
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Zondag 12 mei
https://www.youtube.com/watch?v=Q07Zp7tQBRQ&list=PLMBmrqTMobQxpNR0Dg5
9MsXpxbI-JEyV3
Van 14u tot 17u aan de Sika, vergeet zeker en vast je bycicle niet!

Zondag 26 mei
Om jullie scoutstechnieken bij te sturen, en om jullie wat nieuwe kneepjes van het
vak aan te leren hebben wij vandaag een paar speciale gasten uitgenodigd. Tussen
14u-17u worden jullie aan de Sika verwacht.
Stevige linker
De gidsenleiding
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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

VZW-nieuws heet van de naald:
Ondertussen heeft de VZW er weer een heel aantal
werkvergaderingen op zitten.
Wist je dat we nu bijvoorbeeld een klimmuur en een schuifaf hebben?
En had je al gezien dat die vieze, gevaarlijke tunnel helemaal
dichtgemaakt is? Dat zijn dingen die onze VZW doet. En je weet wat
ze zeggen, vele handen maken licht werk en we komen altijd tekort.
Als je mee wil helpen aan het onderhoud van het terrein waarop uw
dochters elke zondag de tijd van hun leven beleven, dan kan je de vzw
steeds contacteren.
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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 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, 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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SPELLETJE
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WIST-JE-DATJES
Wist je dat:
de gidsen leiding waren voor één dag en dat heel goed deden?
de kapoenen kampioenen zijn in Chinese voetbal?
Schaarbek weer even leiding was?
de jonggidsen heel goed zijn in dessert eten?
de kabouters nog steeds heel luid zijn?
er werken aan ons lokaal bezig zijn en je ons kan steunen door spaghettisaus te
kopen?
Lou de show steelt als de kapoenen toneeltjes mogen maken?
de kabouters met veel andere scoutsen van Mechelen samen op de grote markt
hebben gespeeld?
de gidsen een spaghettidag organiseren op zaterdag 23 maart?
de kapoenen de beste kunstenaars van het land zijn?
de gidsen gingen klimmen?
de kabouters zelf pompoensoep maakten?
de leiding nu al op kamp wil vertrekken?
de kapoenen voor het eerst (zelfgemaakte!) metseltaart hebben gegeten?
sommige kabouters heel vuil naar huis gingen na de echte-scoutsspelletjesvergadering?
de jonggidsenleiding niet wist hoe gelatine werkte?
de gidsen heel lekkere vegiburgers kunnen maken?
de kapoenen als echte durvende Nowan's (uit de steen van Nowan) in de bomen
hebben geklommen?
de kabouters even helemaal zen waren tijdens de ontspanningsvergadering?
de jonggidsen heel vuil waren na het baseballen in het park?
de gidsen heel graag dance battles doen?
Athina van de kapoenen een prachtige chocomond had na het dessertjes maken?
de kerstbar een groot, grandioos, gezellig succes was?
de kapoenen super goed geluisterd hebben naar de gidsen?
de kabouters soms niet zo goed tegen de kou kunnen?
de gidsen en jonggidsen samen een gokverslaving ontwikkelden bij de casinoavond?
de kapoenen elkaar blind(!) hebben mogen schminken?
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LEIDING
kapoenen
Damhert
Danta
Scholekster
Tragopaan
Ziphiidae
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
tragopaan@parsifal-mechelen.be
ziphiidae@parsifal-mechelen.be
kabouters@parsifal-mechelen.be
ara@parsifal-mechelen.be
canis@parsifal-mechelen.be
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
stekelstaartzwaluw@parsifal-mechelen.be
gidsen@parsifal-mechelen.be
agame@parsifal-mechelen.be
stokstaart@parsifal-mechelen.be
poedel@parsifal-mechelen.be

Groepsleiding

groepsleiding@parsifal-mechelen.be

Agame

agame@parsifal-mechelen.be
0471/104194

Gnoe

gnoe@parsifal-mechelen.be
0489/359665
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