SIKAMAGAZINE
DECEMBER - JANUARI - FEBRUARI
2021-2022

BELANGRIJKE DATA
Kerstbar

17 december 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 en leden van Parsifal

Eerst en vooral willen we iedereen die onze mosselsouper heeft gesteund enorm
bedanken! Dankzij jullie was het weer een enorm succes. Bedankt voor jullie flexibiliteit
en blijvende steun, in deze nog steeds vervelende tijden.
Wat hadden we ook gehoopt om 2022 weer wat normaler in te gaan. Dit zal spijtig
genoeg niet het geval zijn, maar dat betekent natuurlijk niet dat wij minder enthousiast
zijn! Let wel op: december is de maand van Sinterklaas, Kerstmis en Nieuwjaar, maar
voor de leiding ook van de blok en examens. Om het voor ons haalbaar te maken,
zullen er enkele avondvergaderingen zijn. Kijk dus zeker altijd goed na wanneer het
voor elke tak vergadering is!

Bij deze wensen we jullie vanuit onze leidingsploeg alvast een prachtige Kerst en een
fantastisch 2022!

Stevige linker
Canis, Scholekster en Stekelstaartzwaluw
Beo, Poedel, Sneeuwuil, Ara, Damhert, Hathi, Ziphiidae, Dingo, Impala, Lori, Maneto,
Pumba, Scorpio, Kapucijnaap en Motacilla

3

KAPOENEN
Dag lieve kapoenen,
Wat gaat de tijd snel! Hier alweer een nieuwe maandbrief! Wij hebben er heel veel
zin in! Hopelijk jullie ook :)
In deze periode heeft jullie leiding jammer genoeg ook examens, daarom worden er
avondvergaderingen georganiseerd. Let daarom steeds goed op de uren die
specifiek bij de vergadering staan aangegeven.

Zondag 5 december
Hoe goed zijn jullie in het herkennen van plekjes in Mechelen? Haal jullie fotografisch
geheugen al maar boven voor deze vergadering want je zal het nodig hebben tijdens
de fotozoektocht die we vandaag spelen van 14u tot17u aan de Sika.

Zaterdag 11 december
Vandaag gaan we een groot spel spelen met veel verschillende kindjes van andere
scouts uit Mechelen, spannend!
We spreken af van 19u tot 21u aan de ingang van het park op de
Ridder Dessainlaan.

Vrijdag 17 december
Vanavond spelen we een leuk kerstspel, na de vergadering kunnen
jullie gezellig met jullie mama, papa, broer, zus,... nog wat smullen
op de kerstbar!
We spreken af van 18u tot 20u aan de Sika.

Zondag 26 december
Vandaag is het geen scouts want we moeten allemaal nog wat bekomen van kerst!

Zondag 2 januari
Vandaag is het geen scouts want het is VAKANTIEEE joepie!
We beginnen jullie wel al te missen hoor!

Zondag 9 januari
Ook vandaag is het geen scouts want het is nog steeds VAKANTIEEE!!

Zaterdag 15 januari
Eindelijk zien we jullie terug! Vanavond spelen we een heuse quiz dus vergeet zeker
niet jullie hersentjes mee te nemen!! We spreken af van 18u tot 20u aan de Sika.
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Zaterdag 22 januari
Vanavond maken we het heel gezellig en oefenen we al eens voor het kamp met een
heerlijk kampvuurtje!
We spreken af van 18u tot 20u aan de Sika.

Zaterdag 29 januari
Vandaag is Stekelstaartzwaluw jarig & morgen is Lori jarig, dat is genoeg reden om
het kot op stelten te zetten. Kom lekker met ons mee genieten van een heus
verjaardagsfeestje!
We spreken af van 18u tot 20u aan de Sika.

Zondag 6 februari
Vandaag gaan we met heel de scouts schaatsen, joepie!!
We spreken af aan de schaatsbaan van Mechelen (Spuibeekstraat 1, Mechelen)
van 14u tot 16u.
Wat breng je mee? Warme handschoenen en 5,50 euro.

Zondag 13 februari
Love is in the air! Vandaag spelen we leuke spelletjes met een
vleugje liefde! Afspraak van 14u tot 17u aan de Sika.

Zondag 20 februari
We spelen vandaag verschillende gezelschapspelletjes, maar dan in het
levensgroot!! Kom het ontdekken aan de Sika van 14u tot 17u.

Zondag 27 februari
Vandaag spelen we het grote carnavalspel! Kom allemaal verkleed in iets dat begint
met de eerste letter van jouw naam! We spreken af van 14u tot 17u aan de Sika.
Zo kapoentjes, dat was het al weer! Wat hebben we ons geamuseerd!!
Als je niet kan komen, laat dit dan zeker weten via een berichtje naar 0468 14 06 36
of via een mailtje naar lori@parsifal-mechelen.be
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KABOUTERS
Liefste kabouters
Hier zijn we dan weer met ons tweede sikamagazine van het jaar! We hebben weer
allerlei leuke activiteiten voor jullie gepland :-)
Zoals jullie zien zijn er veel avondvergaderingen gepland omdat we rekening houden
met examens van de leiding, maar niet getreurd: ze zullen minstens even leuk zijn!
Laat altijd iets weten aan Impala als je niet kan komen.

Zondag 5 december
De Sint komt morgen langs! Zijn jullie allemaal braaf geweest dit jaar? We ontdekken
het samen van 14u tot 17u aan de sika.

Zaterdag 11 december
Vanavond spelen we een reusachtig stadsspel. Jullie zullen worden klaargestoomd
tot een echte kerstman op onze grote kerstman training. Kom allemaal van 19u tot
21u naar het Opsinjoorke op de grote markt (dus niet de grote gele!).

Vrijdag 17 december
Ho ho ho, bijna kerstmis! Vanavond spelen we allemaal
kerstgerelateerde spelletjes. Jullie hoeven géén cadeautje mee te
brengen voor elkaar, wij zullen iets lekkers voorzien ;-). Van 18u tot
20u aan de sika.
Daarna zijn jullie, jullie ouders en al jullie vrienden allemaal welkom op
onze gezellige Kerstbar!

Zondag 26 december
Joepie, het is vakantie! Maar dat wil helaas ook zeggen dat het geen scouts is
vandaag… Veel plezier op de familiefeesten!

Zondag 2 januari
Gelukkig Nieuwjaar! Hopelijk zijn jullie het nieuwe jaar goed gestart? Wij doen het
alvast van achter onze boeken… Geen scouts vandaag. :(
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Zondag 9 januari
Ook vandaag is het geen scouts. Geniet nog van de laatste dag van de
kerstvakantie. Vanaf volgende week vliegen we er weer in!

Zaterdag 15 januari
Hoe snel kunnen wij jullie herkennen? Vandaag draait alles om ongemerkt te sluipen
in een leuk sluipspel! Kom van 19u tot 21u naar de sika.

Zaterdag 22 januari
Vanavond kruipen we allemaal gezellig bij elkaar want we houden
een cinema-avond! Jullie mogen iets meenemen om te
eten/drinken en een dekentje om lekker warm onder te zitten. Kom
van 19u tot 21u naar de sika.

Zaterdag 29 januari
“Als je bang bent in het donker moet je fluiten”. Vandaag doen we super toffe
lampjestocht. Vergeet zeker je zaklamp niet! Kom van 19u tot 21u naar de sika.

Zondag 6 februari
Haal je beste schaatskunsten boven, want we gaan met de groep
schaatsen! We spreken af aan het Ice Skating Center Mechelen
(Spuibeekstraat 1, Mechelen) van 14u tot 16u en neem zeker 5,50
euro en handschoenen mee.

Zondag 13 februari
Ja hoor, jullie zien het goed: morgen is het Valentijn! Kom van 14u tot 17u naar de
sika om te weten komen wie jouw match made in heaven is.

Zondag 20 februari
Ooh nee, het schaduwprinsesje heeft zichzelf weggetoverd en enkel haar schaduw is
achter gebleven! Helpen jullie mee het prinsesje terug te toveren? Van 14u tot 17u
aan de sika.

Zondag 27 februari
Codes kraken en raadsels ontcijferen staan op de planning vandaag, want wij spelen
een spannende escape room! Kom van 14u tot 17u naar de sika.
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JONGGIDSEN
Het wordt steeds kouder, maar daardoor zeker niet minder leuk. Ontdek wat we de
volgende 3 maanden gaan doen!
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

Zaterdag 4 december
Oh neeee, de Sint is vermoord! Wie heeft dat gedaan? En hoe? En..?
Zo veel vragen! Kom de antwoorden te weten, van 19u tot 21u aan de
Sika.

Zaterdag 11 december
Vanavond bezoeken we een echt casino! Hiervoor verwachten we jullie om 19u op
het adres Valkstraat 64A in Sint-Katelijne-Waver (scouts Parsival). Daar eindigen we
onze avond ook weer om 21u.

Vrijdag 17 december
Onze jaarlijkse kerstbar is terug van weggeweest! Eerst spelen we samen een
kerstspel van 18u30 tot 20u30, om daarna nog wat na te praten met een hapje en
een drankje. Ouders en vrienden zijn welkom vanaf 20u!

Zondag 26 december
Vandaag is het geen vergadering, want wij hebben het veel te druk met feest vieren
en cadeautjes opendoen!

Zondag 2 januari
Gelukkig 2022!
Ook vandaag is het geen vergadering.

Zondag 9 januari
De 3e keer op rij geen vergadering. Maar geen zorgen, we vliegen er volgende week
weer kei hard in!
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Zaterdag 15 januari
Wij spelen heel graag gezelschapsspelletjes, en we hopen jullie ook. Kom van 19 tot
21u naar de Sika, en neem je favoriete spelletjes mee.

Zaterdag 22 januari
We kijken een film vanavond! Hiervoor mag je iets lekker om te eten
en/of te drinken meenemen. Van 19 tot 21u aan de Sika.

Zondag 30 januari
Vandaag gaan we ontdekken in wie er stiekem een drugsdealer verstopt zit. Dit van
14u tot 17u aan de Sika.

Zondag 6 februari
Joepie, we gaan schaatsen! We verwachten jullie om 14u aan de schaatsbaan
(Spuibeekstraat 1, Mechelen) en daar mogen jullie ook weer vertrekken om 16u.
Vergeet zeker geen 5,50 euro en handschoenen!

Zondag 13 februari
Oelala! Valentijn! Liefde! Dat moet gevierd worden! Van 14u
tot 17u aan de Sika.

Zondag 20 februari
Wie van jullie moeten wij eens uitnodigen voor in ons quizteam? Dat komen we
vandaag te weten, van 14u tot 17u aan de Sika.

Zondag 27 februari
Vandaag moet je verkleed komen in iets met de
eerste letter van je naam. Vergeet niet om ook nog
je das aan te doen. Kom ontdekken in wat de rest
zich verkleedt, van 14u tot 17u aan de Sika.
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GIDSEN
Ewa zehbie zehbies
Hieronder volgt een mooi gala aan
avondvergaderingen, vakantiedagen en
liefelijke zondagse vergaderingen. WE GAAN
GOED GAAAAAAAN.

Vrijdagavond 3 december
Met een lege maag studeren gaat niet, dat weten we allemaal. Kom van 18u tot 21u
naar de sika voor de gezelligste maaltijd van het jaar! Neem €5 mee.

Vrijdagavond 10 december
U vraagt, wij draaien. Kom van 19u tot 21 naar scouts
Parsival voor een heuse districtsvergadering. (NIET
PARSIFAL MAAR PARSIVAL!)

Vrijdagavond 17 december
Vanavond spelen we een spel met de jogi’s om in de kerstsfeer te komen. We
starten om 18u30 aan de Sika. Daarna kunnen jullie genieten van een drankje tijdens
de kerstbar. Jullie ouders zijn welkom vanaf 20u30!

Zondag 26 december
WAAAAAAAAAAAAAAT ???88!!! Zondag zonder scouts? Hoe
overleven jullie dit? Waarschijnlijk niet, maar over twee weken zien
we elkaar weer. En ik zeg altijd geduld is een schone deugd.

Zondag 2 januari
Helaas pindakaas, we kunnen vandaag samen een beetje huilen
want er is geen scouts.

Zondag 9 januari
Nog even op de tanden bijten: volgende week is het zover en zien we elkaar eindelijk
terug. Vandaag moet je je zelf nog een laatste keer entertainen.
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Vrijdagavond 14 januari
Train jullie pokerface alvast, want die ga je nodig hebben vanavond.
Kom mee pokeren aan de Sika van 19u tot 21u.

Vrijdagavond 21 januari
Wat is er leuker dan chillen in je pyjama met je vrienden? Niet veel hé, dus kom
massaal naar onze pyjama-Wii-snack-avond van 19u tot 21u.

Zondag 30 januari
Geachte drugsbaronnessen, op zondag 30 januari zal de
overdracht plaatsvinden om 14u aan de kleine Opsinjoor. Wees
op tijd of u kan er naar fluiten! Om 17u wordt de deal afgesloten.

Zondag 6 februari
Ja ja het is weer van dat! We gaan schaatsen met heeeeeeeel Parsifal. Kom van 14u
tot 16u naar de schaatsbaan in Mechelen (Spuibeekstraat 1, Mechelen) met 5,50
euro en handschoenen!! (eventueel ook dikke sokken)

Zondag 13 februari
Aaaaah de liefde hangt weer in de lucht! Kom van 14u tot 17u
naar de Sika om je liefde voor de scouts te uiten in een
spectaculair meesterwerk van balken, sjortouw, bloed, zweet en
tranen. Eikes liefde ~Damhert

Zondag 20 februari
Hopelijk fietsen jullie vandaag niet verloren en maken jullie goed gebruik
van jullie ogen. Hebben jullie oog voor detail? Afspraak om 14u aan de
Sika.

Zondag 27 februari
Drie-draa-dropping!!! Jullie worden om 14u aan de Sika verwacht, maar
de vraag is natuurlijk of jullie daar op tijd terug geraken. Spannend.

Nou ja zo kan ie wel weer. Laat steeds op tijd weten als je niet kan komen, en kom
ook steeds op je stalen ros naar scouts.
Stevige linker,
Jullie favoriete leiding
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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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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
-
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Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen
Diestsevest 92C, 3000 Leuven
www.hopper.be
Kan met levering in De Banier Mechelen

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 wij naast de
website ook 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…
… de jonggidsen bijna niet in de tent pasten op weekend omdat ze met zo veel
waren?
… de kabouters met zoveel waren op weekend dat ze in 2 lokalen moesten slapen?
… dat de gidsen altijd tot het uiterste gaan wanneer ze zich mogen/moeten
verkleden?
… de foerage super lekker gekookt heeft op weekend?
… we met 3 takken aan het lokaal zaten voor weekend, maar dat dit allemaal heel
goed verlopen is?
… de kapoenen de boze geest konden verjagen?
… de gidsen met de meest bijzondere dingen terugkeerden van ruiltocht?
… de kabouters échte olympische atleten zijn?
… we dit jaar wel 6 patrouilles hebben bij de jonggidsen?
… de jonggidsen de beste reclames maken?
… de gidsen de grootste zebbies zijn van het land?
… de kabouters heel mooie lampionnen hebben gemaakt?
… de gidsen een bak chocomousse en tiramisu van de Aldi in 2 minuten kunnen
opeten?
… de kapoenen allemaal hun kapoenenbrevet hebben verdiend?
… het Halloweenweekend van de jogi’s, ondanks de regen, zeer geslaagd was?
… de kabouters hun opperheksdiploma hebben gehaald?
… de jonggidsen al vroeg in de ochtend zeer actief zijn?
… de gidsen héél goede koks zijn: ze maakten overheerlijke pasta en nacho’s?
… de kapoenen Mega Mindy super goed hebben geholpen?
… de kabouters op weekend al heel vroeg uit de veren waren wanneer de leiding
nog lekker wou slapen?
… de mosselsouper weer zeer geslaagd was?
17
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Oplossing rebus: Fijne feestdagen gewenst van de leidingsploeg!

SPELLETJES

LEIDING
kapoenen
Lori (takleiding)
Sneeuwuil
Stekelstaartzwaluw
Maneto
kabouters
Impala (takleiding)
Dingo
Hathi
Kapucijnaap
Ziphiidae
jonggidsen
Scorpio (takleiding)
Beo
Canis
Poedel
Motacilla
gidsen
Ara (takleiding)
Damhert
Pumba

kapoenen@parsifal-mechelen.be
lori@parsifal-mechelen.be
0468/140636
sneeuwuil@parsifal-mechelen.be
stekelstaartzwaluw@parsifal-mechelen.be
maneto@parsifal-mechelen.be
kabouters@parsifal-mechelen.be
impala@parsifal-mechelen.be
0486/026268
dingo@parsifal-mechelen.be
hathi@parsifal-mechelen.be
kapucijnaap@parsifal-mechelen.be
ziphiidae@parsifal-mechelen.be
jonggidsen@parsifal-mechelen.be
scorpio@parsifal-mechelen.be
0471/760898
beo@parsifal-mechelen.be
canis@parsifal-mechelen.be
poedel@parsifal-mechelen.be
motacilla@parsifal-mechelen.be
gidsen@parsifal-mechelen.be
ara@parsifal-mechelen.be
0485/674085
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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