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BELANGRIJKE DATA
Weekend 1 voor gidsen

16-18 oktober 2020

Weekend 1 voor kapoenen, kabouters

30 oktober – 1 november 2020

en jonggidsen
Mosselsouper

21 november 2020

Weekend 2 voor alle takken

26-28 februari 2021

Kamp kapoenen en kabouters

19 – 26 juli 2020

Kamp jonggidsen en gidsen

19 – 30 juli 2020
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VOORWOORD
Beste ouders, kapoenen, kabouters, jonggidsen en gidsen van Parsifal

Ons vorig scoutsjaar verliep niet zoals andere jaren. We moesten jullie
maanden missen, dus wat waren we blij dat we toch nog op kamp
konden! Dit jaar ziet onze start er ook nog wat anders uit, maar dat houdt
ons niet tegen. Wij zijn helemaal klaar om er weer voor iedereen een
schitterend scoutsjaar van te maken.
Met als jaarthema “’t Zal wel zijn” hopen we een hechte sfeer te creëren waarin in
iedereen zichzelf kan zijn. Ieders welzijn is relevant en emoties en gevoelens zijn
bespreekbaar. Als praten even niet gaat, is er nog steeds een zwijgende schouder
als steun. We plaatsen vertrouwen centraal.

We nemen binnen onze leidingsploeg afscheid van Agame en Dolfijn. Ze gaven elk 6
jaar leiding, waarvan Agame 3 jaar groepsleiding was. We willen hun allebei heel
hard bedanken voor alles dat ze voor de scouts gedaan hebben. En niet getreurd, we
zullen hen nog wel genoeg zien als ze weer ergens een handje toesteken. Of als ze
zelf eens de voetjes onder tafel schuiven, want dat hebben ze verdiend.
Of wij al staan te popelen om aan het nieuwe scoutsjaar te beginnen? ’t Zal wel zijn!
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
Tragopaan, Beo, Poedel, Noefty, Sneeuwuil, Ara, Damhert, Hathi, Ziphiidae, Dingo,
Impala, Kiboko, Lori, Maneto, Pumba en Scorpio
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KAPOENEN

Temporiserende Hathi
-

Leeftijd: 19 jaar
Dit is mijn 11de jaar scouting en mijn 3de jaar leiding
Studierichting: 2de bachelor revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, KUL
Vind ik leuk: lang blijven liggen in bed, thee drinken
Vind ik niet leuk: joggen, keuzes maken

Gedreven Dingo
-

Leeftijd: 18 jaar
Dit is mijn 11de jaar scouting en mijn 1ste jaar leiding
Studierichting: 1ste bachelor rechten, Kulak
Vind ik leuk: roadtrips, skiles geven
Vind ik niet leuk: stressvolle situaties, verliezen
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Goedaardige Maneto
-

Leeftijd: 18 jaar
Dit is mijn 11de jaar scouts en 1ste jaar leiding
Studierichting: 1ste bachelor wijsbegeerte en moraalwetenschappen, VUB
Vind ik leuk: hockey, schilderen
Vind ik niet leuk: pesten, champignons

Harmonieuze Impala
-

Leeftijd: 18 jaar
Dit is mijn 9de jaar scouting en mijn 1ste jaar leiding
Studierichting: 1ste bachelor communicatiewetenschappen, UA
Vind ik leuk: zonsondergangen bekijken, picknicken
Vind ik niet leuk: snelle insecten, kakofonie van kleuren

Sympathieke Canis
-
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Leeftijd: 22 jaar
Dit is mijn 17de jaar scouting en mijn 6de jaar leiding
Studierichting: 2de master logopedische en audiologische wetenschappen,
afstudeerrichting audiologie, KUL
Vind ik leuk: uitslapen, lachen
Vind ik niet leuk: wachten, gesmak

Liefste kapoenen

Hier zijn we dan met onze eerste maandbrief!
Wij hebben er alvast heel veel zin in. Hopelijk krijgen jullie de scoutsmicroben even
hard te pakken als wij. ☺

Zondag 20 september
Onze eerste echte vergadering. Spannend! We spelen veel kennismakingsspelletjes
om elkaar beter te leren kennen. Kom van 14u tot 17u naar de sika (dat is ons lokaal
waar we elke zondag spelletjes spelen).
Zondag 27 september
Omdat sommige van jullie nieuw in de scouts zijn, gaan we echte
scoutsspelletjes spelen. Jullie gaan als een échte stoere scout naar huis.
Van 14u tot 17u aan de sika.
Zondag 4 oktober
Oh nee, Smurfin is gevangengenomen door Gargamel! Ze heeft jullie
hulp nodig! Kom van 14u tot 17u naar de sika om ze uit te handen van
Gargamel te bevrijden.
Zondag 11 oktober
Jammer maar helaas is het vandaag geen scouts want de leiding heeft leefweek
gehad. 
Tot volgende week kapoentjes!
Zondag 18 oktober
Vandaag spelen we het grote één-tegen-allen spel. Kom van 14u tot 17u aan de sika
bewijzen hoe sterk jullie als groep zijn.
Zondag 25 oktober
Een echte beestenboel! Er zijn dieren ontsnapt uit de
dierentuin. Help jij ze mee terugvinden? De medewerkers van
de dierentuin hebben jullie hulp echt nodig! Van 14u tot 17u
aan de sika.
Zaterdag 31 oktober – zondag 1 november
Joepie, we gaan op weekend! Meer informatie hierrond volgt nog, houd dus zeker
jullie mail in de gaten.
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Zondag 8 november
Geen scouts vandaag want het is vakantie geweest.
Zondag 15 november
Tijd voor een leuke knutselvergadering. Wie kan er beter kleuren dan Canis? Wie
kan er beter tekenen dan Dingo? Kom van 14u tot 17u bewijzen wat je allemaal in je
mars hebt.
Zondag 22 november
Deze zondag is het geen scouts want de leiding is moe door
de mosselsouper.
Maar zaterdag 21 november zien we jullie blije gezichtjes graag op onze
mosselsouper om te komen smullen van de mosselen of vol-au-vent. Tot dan? ☺
Zondag 29 november
Schip ahoy maatjes! We hebben een landkaart gevonden met een
route die leidt naar een grote schatkist… Zijn jullie ook zo benieuwd
wat er in zit? Kom het ontdekken van 14u tot 17u aan de sika.
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KABOUTERS

Bedrijvig Damhert
-

Leeftijd: 18 jaar
Dit is mijn 14e jaar scouting en mijn 3e jaar leiding
Studierichting: Leerkracht wiskunde en fysica
Vind ik leuk: Een zolderkamer met airco en pasta
Vind ik niet leuk: ’s ochtends opstaan en een zolderkamer zonder airco

Dappere Noefty
-

Leeftijd: 20 jaar
Dit is mijn 15e jaar scouting en mijn 4e jaar leiding
Studierichting: Voedings- en dieetkunde
Vind ik leuk: lepels en horoscopen
Vind ik niet leuk: ongeordende koelkasten en betalende nieuwsartikels

Eigenzinnige Scorpio
-

Leeftijd: 18 jaar
Dit is mijn 9e jaar scouting en mijn 1e jaar leiding
Studierichting: toegepaste psychologie
Vind ik leuk: eten en diertjes
Vind ik niet leuk: hoogtes en een wc zonder wc-papier
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Vrijgevochten Lori
-

Leeftijd: 18 jaar
Dit is mijn 14e jaar scouting en mijn 1e jaar leiding
Studierichting: ?
Vind ik leuk: dumpsterdiven en kaas
Vind ik niet leuk: oorwormen en spaghetti zonder kaas

Doordachte Scholekster
-
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Leeftijd: 20 jaar
Dit is mijn 16e jaar scouting en mijn 5e jaar leiding
Studierichting: Biomedische laboratoriumtechnologie
Vind ik leuk: tekenen en koken
Vind ik niet leuk: muggenbeten en natte sokken

Liefste kabouters,
Wij staan te popelen om er samen met jullie een ongelooflijk jaar van te maken.
Stuur een mail naar damhert@parsifal-mechelen.be of een sms naar +32 468 22 33
80 als je niet kan komen. Zo kunnen we onze spelletjes beter organiseren.

Zondag 20 september
Vandaag leren we elkaar beter kennen met een originele draai
eraan
Kom van 14u tot 17u naar de Sika.
Zondag 27 september
Welke dino ben jij? Ontdek het vandaag aan de Sika van 14u tot
17u!
Zondag 4 oktober
De kabouters strijden tegen de leiding. Als ze winnen krijgen ze een verrassing op
het weekend! Afspraak aan de Sika van 14u tot 17u.
Zondag 11 oktober
Het is helaas geen scouts vandaag aangezien de leiding leefweek
heeft. Niet getreurd, volgend weekend maken we het dubbel en dik
goed met ons super-fantastisch-leuk-betoverend-geweldig
weekend!!
Zondag 18 oktober
Weet jij al wat je later wil worden? Vandaag maken we kennis met verschillende
beroepen van 14u tot 17u aan de Sika.
Zondag 25 oktober
Vandaag gaan we griezelen en knutselen aan de Sika. Kom van 14u tot 17u met ons
mee doen.
Vrijdag 30 oktober - zondag 1 november
We gaan op smurfenweekend!!!! Verdere informatie volgt nog via mail, maar maak
alvast je mooiste smurfenoutfit klaar.
Zondag 8 november
Deze week is het geen scouts want het is herfstvakantie. Geniet ervan en tot
volgende week!
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Zondag 15 november
We willen de schat aan de andere kant van de regenboog
veroveren. Help ons mee van 14u tot 17u aan de Sika.
Zaterdag 21 november
Het is mosselsouper vandaag! Kom samen met je mama, papa, broer, oom,
achtertante … je buikje rond eten.
Zondag 22 november
We moeten nog een beetje bekomen van de lekkere mosselen en vol-au-vent dus
vandaag is het geen vergadering. We kijken al uit naar volgende week!
Zondag 29 november
We spelen de Olympische Spelen. Trek je sportkleren aan en zorg dat je goed
uitgerust bent. Kom van 14u tot 17u naar de Sika.

Dit was het al weer. Als je plezier maakt vliegt de tijd! Op naar de volgende
maandbrief.
Stevige linker,
Lori, Scorpio, Damhert, Noefty en Scholekster
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JONGGIDSEN

Dartele Kiboko
-

Leeftijd: 18 jaar
Dit mijn 11e jaar scouting en mijn 1e jaar leiding
Studierichting: 1e jaar marketing aan kdg
Vind ik leuk: schoenen en gelijk hebben
Vind ik niet leuk: ongelijk hebben en in de rij staan

Warme Stekelstaartzwaluw
-

Leeftijd: 20 jaar
Dit is mijn 15e jaar scouting en mijn 4e jaar leiding
Studierichting: 3e jaar biomedische wetenschappen aan KUL
Vind ik leuk: koopjes in de tweedehandswinkel en warme voeten in mijn
bottinen aan het kampvuur
Vind ik niet leuk: het velletje op de pap en paspoppen

Guitige Pumba
-

Leeftijd: 18 jaar
Dit is mijn 13e jaar scouting en mijn 1e jaar leiding
Studierichting: 1e jaar taal en letterkunde Nederlands en Duits aan VUB
Vind ik leuk: aanstekelijke lach van Damhert en kampeeruitjes
Vind ik niet leuk: het patriarchaat en oorwormen
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Onzekere Beo
-

Leeftijd: 22 jaar
Dit is mijn 17e jaar scouting en mijn 6e jaar leiding
Studierichting: 3e jaar media en entertainment business aan Thomas More
Vind ik leuk: mijn eigen onderneming en mijn kat van de gamma
Vind ik niet leuk: respectloos zijn en koud hebben

Goedgunstige Ara
-
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Leeftijd: 19 jaar
Dit is mijn 14e jaar scouting en mijn 3e jaar leiding
Studierichting: 1e jaar verpleegkunde aan UCLL
Vind ik leuk: plezier maken met vrienden en pasta eten
Vind ik niet leuk: witte vis eten en natte sokken

Ein-de-lijk is het zover! Het nieuwe scoutsjaar kan beginnen.
En of wij er al zin in hebben? 't Zal wel zijn!

Zondag 20 september 2020
We gaan om het jaar goed in te zetten elkaar een beetje
beter leren kennen. Kom van 14u tot 17u naar de sika
verkleed in iets dat begint met de eerste letter van je naam!
(Natuurlijk zeker je das niet vergeten ;) )
Zondag 27 september 2020
Haal jullie creatieve zielen al maar boven, want vandaag
nemen we ons lokaal onder handen. Afspraak van 14u tot
17u aan de sika.
Zondag 4 oktober
Vandaag spreken we af in de stad, houd je ogen en oren open en zorg dat je alles
gezien hebt! Van 14u tot 17u aan Opsinjoor (grote markt)
Zondag 11 oktober 2020
We moeten elkaar even een weekje missen want de leiding is op leefweek. Maar niet
getreurd, volgende week vliegen we er weer dubbel en dik in!
Zondag 18 oktober 2020
Wat er zo speciaal is aan een jonggids zijn? Heel veel nieuwe dingen leren natuurlijk!
Vandaag leren we jullie alle kneepjes van het vak en dan kunnen jullie vanaf nu
sjorren, vuur maken en tenten opzetten met de vingers in de neus. Van 14u tot 17u
aan de sika.
Zondag 25 oktober 2020
Kunnen jullie vandaag bewijzen dat jullie de allerstrafste tak van het land en nog veel
verder zijn? Dan zullen jullie eerst de 5 sterren moeten verdienen! Benieuwd wat je
daarvoor moet doen? Kom het ontdekken aan de sika van 14u tot 17u.
Vrijdag 30 oktober tot zondag 1 november
Hier is ie dan, ons eerste weekend van het jaar! Meer info volgt nog, maar we
kunnen jullie al beloven dat het een buitenaards leuk weekend wordt.
Zondag 8 november
Even tijd voor een weekje rust na het bangelijke weekend, vandaag dus geen
vergadering.

15

Zondag 15 november
Train die hersen- en kaakspieren maar want vandaag
houden we een grootse kauwgomballenquiz! Van 14u tot
17u aan de sika.

Zondag 22 november
Het is weer die tijd van het jaar! Mosselen en vol au vent à
volonté. We zien jullie allemaal zaterdag en dan mogen
jullie zondag allemaal bekomen van jullie foodbaby!
Zondag 29 november
Nu het al wat kouder wordt, is het belangrijk ons lichaam warm te houden. Hoe doen
we dat anders dan onze benen en armen uit te strekken op een superleuke
sportvergadering? Van 14u tot 17u aan de sika, uitgerust in jullie meest sportieve
sportkledij.
Vergeten jullie zeker niet altijd met jullie stalen ros te komen en een mondmaskertje
op zak te hebben? En geef ook zeker een seintje aan Pumba (0489 24 01 97) als je
niet kan komen.
Stevige linker,
De jonggidsenleiding
Pumba, Kiboko, Ara, Beo en Stekelstaartzwaluw
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GIDSEN

Parate Poedel
-

Leeftijd: 21 jaar
Dit is mijn 16e jaar scouting en mijn 5e jaar leiding
Studierichting: Pedagogische Wetenschappen, KULeuven
Vind ik leuk: Scoutsspelletjes en lasagne
Vind ik niet leuk: Wekkers en eenden

Onberekenbare Sneeuwuil
-

Leeftijd: 20 jaar
Dit is mijn 13e jaar scouting en mijn 3e jaar leiding
Studierichting: Architectuur, KULeuven
Vind ik leuk: mattentaartjes en reizen
Vind ik niet leuk: spinnen en door gietende regen moeten fietsen

Familiale Ziphiidae
-

Leeftijd: 19 jaar
Dit is mijn 14e jaar scouting en mijn 3e jaar leiding
Studierichting: ?
Vind ik leuk: zonsondergang en winter/herfst
Vind ik niet leuk: joggen en de geur van mandarijnen

Onpeilbare Tragopaan
-

Leeftijd: 23 jaar
Dit is mijn 18e jaar scouting en mijn 7e jaar leiding
Werk: Leerkracht Lager Onderwijs, BSGO De Spreeuwen
Vind ik leuk: Pastel fluostiften en zachte dekentjes
Vind ik niet leuk: Vuile brilglazen en een gat in mijn kous hebben
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Liefste gidsen,
Klaar voor een nieuw jaar? Wij staan voor jullie
paraat, als een familie voor elkaar! Tot snel, voor
een jaar zo onpeil- en onberekenbaar.
Laat ons goed op voorhand weten wanneer je niet
kan komen en kom zeker altijd met de fiets.
Stevige linker,
Poedel, Ziphiidae, Tragopaan en Sneeuwuil

Zondag 20 september:
Wie zijn wij? En wie zijn jullie? Welke ideeën hebben jullie voor het nieuwe jaar?
Kom van 14u tot 17u naar de Sika dan leren we elkaar kennen aan de hand van een
mega Mastermind-kennismakingsspel. Tot dan!
Zondag 27 september:
Vandaag spelen we een stadsspel op een héél ander niveau!
Afspraak van 14u tot 17u aan Opsinjoor op de Grote Markt.
Zondag 4 oktober:
Kamp Waes it is! Wees je stoere zelf en ga onze uitdagingen aan.
Kom naar de Sika van 14u tot 17u.
Zondag 11 oktober:
Vandaag is het geen scouts. Verwen jezelf en geniet van de vrije dag, dan zien we
jullie volgende week terug. Tot snel!
Vrijdag 16 oktober - zondag 18 oktober:
De tip voor vandaag (en morgen en overmorgen): het begint met ‘week’ en eindigt op
‘eeeennddd’. Meer info en uren volgen nog, maar hou alvast deze dagen vrij.
Zondag 25 oktober:
Vandaag is het een verrassing! Tip 1: kom van 14u tot 17u naar de Sika, de rest
komen jullie dan te weten. Heel belangrijk: laat ons zeker op tijd weten als je niet kan
komen.
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Zaterdag 31 oktober:
Vandaag gaan we centjes verdienen voor het
buitenlands kamp. Afspraak om 9u aan Opsinjoor op de
Grote markt. Om 12u mogen jullie weer naar huis. Tot
dan!
Zondag 8 november:
Geen scouts vandaag. We zien jullie volgende week graag terug!

Zondag 15 november:
Haal voor vandaag jullie beste smokkel technieken maar boven. We spelen een giga
smokkel spel. Afspraak van 14u tot 17u aan de Sika en kom zeker met de fiets.
Zaterdag 21 November:
Vandaag hebben we jullie een hele dag nodig op onze
jaarlijkse mosselsouper. Meer info volgt later nog!
Zaterdag 28 november:
Vanavond spelen we eeeeeeeen pisquizzzz! Kom naar de Sika van 19u tot 21u en
zorg dat jullie blaas goed getraind is.
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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
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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.

Corona
- Leden en leiding die de afgelopen 5 dagen ziek waren, mogen niet komen.
- Elke tak vormt een aparte bubbel, inclusief leiding. Binnen de bubbel is contact
mogelijk, hoeven we geen afstand te houden en moeten we geen mondmasker
dragen. Buiten de bubbel moet jonggidsen, gidsen en leiding een mondmasker
dragen als 1,5 meter afstand niet bewaard kan worden.
- Hou er rekening mee dat het mogelijk is dat u uw ziek kind moet komen ophalen
tijdens de vergadering.
- Er zullen extra maatregelen rond hygiëne en materiaalgebruik zijn.
- Bij het afzetten en ophalen van uw kind(eren) moet er zoveel mogelijk afstand
behouden worden en moet er een mondmasker gedragen worden. Het is ook de
bedoeling dat iedereen zo snel mogelijk terug vertrekt. Bij aankomst gaan de
leden bij hun leiding staan.
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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.
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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 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.
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WIST-JE-DATJES
Wist je dat…
… Loïse heel veel van de koning houdt?
… de kabouters heel veel kunnen eten?
… de gidsen nu allemaal kunnen pokeren?
… we 4 nieuwe totems hebben: Felle Hauki, Sociabel Zeepaardje, Fijngevoelige
Hoko en Intense Pica?
… de kapoenen reuzefan zijn van #Likeme?
… de kabouters tussen de koeien hebben gelopen op dagtocht?
… de gidsen hun leiding heel hard hebben doen lachen door hun zotte kuren?
… Ruth heel veel kampwonden opgelopen heeft op kamp?
… er geen enkele kapoen haar joker heeft moeten inzetten tijdens het eten op
kamp?
… de kabouters graag elke dag liedjes zongen van #LikeMe?
… de gidsen heel graag muziek maken?
… Ellen en Paulien samen bangelijk goed kunnen dansen?
… de kapoenen super flink gewandeld hebben op de dagtocht?
… Sabine tot de beste weervrouw werd gekroond door de kabouters?
… Malurus recht op haar gezicht is gevallen bij het doen van een handstand?
… de jonggidsen, ondanks veel eerstejaars, heel erg goed hebben opgebouwd?
… Anna heel lang kon slapen?
… het minutenspel een groot succes was bij de gidsen?
… Roos heel graag vuur maakt?
… de kapoenen 2 keer een ijskoude douche namen?
… de gidsen hun tent de eerste nacht niet dicht kregen en hun leiding daar een
ingenieuze oplossing voor heeft gevonden?
… de kapoenen elke avond een verhaaltje kregen voor het slapengaan?
… de gidsen super sterk zijn?
… we 7 nieuwe leiding hebben? Dingo, Impala, Kiboko, Lori, Maneto, Pumba en
Scorpio
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LEIDING
kapoenen
Hathi (takleiding)
Canis
Dingo
Impala
Maneto
kabouters
Damhert (takleiding)
Lori
Noefty
Scholekster
Scorpio
jonggidsen
Pumba (takleiding)
Ara
Beo
Kiboko
Stekelstaartzwaluw
gidsen
Ziphiidae (takleiding)
Poedel
Sneeuwuil
Tragopaan

kapoenen@parsifal-mechelen.be
hathi@parsifal-mechelen.be
0493497881
canis@parsifal-mechelen.be
dingo@parsifal-mechelen.be
impala@parsifal-mechelen.be
maneto@parsifal-mechelen.be
kabouters@parsifal-mechelen.be
damhert@parsifal-mechelen.be
0468223380
lori@parsifal-mechelen.be
noefty@parsifal-mechelen.be
scholekster@parsifal-mechelen.be
scorpio@parsifal-mechelen.be
jonggidsen@parsifal-mechelen.be
pumba@parsifal-mechelen.be
0489240197
ara@parsifal-mechelen.be
beo@parsifal-mechelen.be
kiboko@parsifal-mechelen.be
stekelstaartzwaluw@parsifal-mechelen.be
gidsen@parsifal-mechelen.be
ziphiidae@parsifal-mechelen.be
0495842862
poedel@parsifal-mechelen.be
sneeuwuil@parsifal-mechelen.be
tragopaan@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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