Kampkrantje 2009
Cowboys en Indianen
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Inleiding
Er was eens… een indianenfamilie en er was OOK eens… een cowboyfamilie.
Elk jaar gingen ze beiden op familie- uitstap; namelijk kamperen. Ze gingen echter
allebei nooit op hetzelfde moment, aangezien de twee families samen op één
grasveld de vrede niet ten goede zou komen.
Doch, 1 jaar, gebeurde het onvermijdelijke. Beide families boekten de camping
dezelfde week van het jaar. Er was geen weg meer terug; ze vertrokken beiden op
kamp!
Gaan de families kunnen verzoenen met elkaar?
Gaat er geen ruzie ontstaan tussen beiden?
Of gaan misschien wel intense liefdes bloeien?
Of innerlijke vriendschapsbanden ontstaan?
Wil je weten wat er zal gebeuren? En hoe het zal aflopen? Blader dan snel verder en
schrijf je in om mee te gaan met hen op kamp!

Inschrijvingen
POK! Een houten pijl met vrolijk gekleurde pluimpjes aan staat te trillen in de
rommelige bureau van Vrolijk lieveheerbeest. Geschrokken staart ze naar het
‘ding’ en vraagt zich al af wat ze haar mama nu weer gaat moeten wijsmaken
omdat er een gat zit in haar buroke? Maar al snel merkt ze een briefje op dat
proper rond de pijl zit gewonden met een touwtje, ze vergeet het gat even en
rolt het blaadje voorzichtig open.
Er komt een uitnodiging te voorschijn om het inschrijvingsgeld te betalen, dat
was ons lieveheersbeestje bijna vergeten! Vlug loopt ze naar haar raam om
te kijken wie zo vriendelijk was haar hier nog eens aan te doen denken, maar
helaas de vogel was al gaan vliegen, niemand te zien dus…
Ze slaakte een grote zucht en draaide weer om en om op haar stoel, want ze
moest nog leren voor haar examens, maar zou veel liever haar fiets al mooi
doen blinken en haar rugzak inladen. Ze had nu wel even een kleine pauze
verdiend en daverde de trap af met de pijl en de brief om haar mama aan het
werk te zetten, zodat ze zeker bij de eersten ingeschreven zou zijn.
Inschrijven voor het kamp kan op de volgende data in het lokaal, telkens van
19 t/m 21u:
• Dinsdag 23 juni
• Donderdag 25 juni
• Dinsdag 30 juni
• Donderdag 2 juli
Indien het echt niet mogelijk is om op 1 van deze data langs te komen in het
lokaal, verwittig dan iemand van je takleiding, zodat er eventueel iets
geregeld kan worden.
Het belangrijkste is dat iedereen echt voor 15 juli is ingeschreven. Vanaf dan
worden al een heleboel aankopen betreffende het kamp gedaan, en is er
geen garantie meer dat je nog mee kan.
Wat breng je bij de inschrijving per kind mee?:
• een kamptoelating (zie elders)
• een medische fiche (idem)
• evt een inschrijving voor de BBQ op de bezoekdag (idem) (1 per gezin
voldoende)
• het kampgeld
Het Kampgeld
Een kamp bij Parsival kost € 90 per persoon.

Uitzonderingen
Behalve voor kapoenen, daarvoor bedraagt de prijs € 65.
Er wordt zelfs rekening gehouden met kroostrijke gezinnen:
• elk derde/vierde/… lid van een gezin dat meegaat, betaald € 70.
• Is het derde/vierde/… lid een kapoen, dan wordt het € 60.

Werkvergaderingen
Voor we kunnen vertrekken, moet er nog één en ander in orde gebracht
worden. Tenten moeten van zolder gehaald worden, balken, banken, tonnen,
en nog zoveel meer moeten worden opgeblonken!
Zowel Zittende Stier, Rode Wolk, Blauwe Donder als Zwarte Eland van de
indianenstam hebben hun slechtste berenvelletje aangetrokken om hun
steentje bij te dragen.
Hopelijk hebben jullie ook zin om ons te helpen?!

Een kamp voorbereiden vergt gigantisch veel werk. Dat kan de leiding niet
alleen. We hopen dan ook op voldoende volk!!!
Daarom, dinsdag 30 juni, dinsdag 7 juli, dinsdag 14 juli en dinsdag 21
juli , van 19u tot 21u, verwachten we iedereen vanaf givers om de handen
uit de mouwen te steken.

Bagage en kampkledij
Het is weer zover, de indianen vertrekken op tentenkamp. Zoals altijd is het
weer wachten geblazen op Rommelige Mustang. In zijn tipi is er vollenbak
stress want hij vind er niets meer in terug. Hij is op zoek naar zijn eetbakje.
Onder de berg dierenhuiden ligt het niet, ook niet rond het kampvuur. Vorig
jaar was hij al zijn rugzak vergeten en heeft toen alles in een plastik zakje
moeten dragen. Daar had hij toen wel spijt van. En het jaar daarvoor zijn
riem, waardoor zijn broek steeds op zijn knieën hing. Dit jaar zou het anders
zijn, hij had al enkele weken op voorhand een lijst gemaakt met wat hij
allemaal zou kunnen gebruiken. Maar dan moet je het ook wel terugvinden
natuurlijk. ☺
Ziehier ook de spullen die jullie niet mogen vergeten.
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Kampkledij
Ook dit jaar staat er weer heel wat in het teken van het kampthema, met
zoals gewoonlijk weer elke dag een toneeltje tijdens de formatie. We zouden
het heel erg fijn vinden als jullie je zouden verkleden op kamp:
•
•
•
•
•

kapoenen: de Indianen
welpen: de Cowboys
jojo’s: De bandieten ( Dalton Twins, Ringo, …)
givers: Mijnwerkers, Chinese spoorwegwerkers, boeren, paarden
vt’s: Variétédanseressen

Givers Fiets: bagage
• aandoen: das + blauwe Parsival t-shirt
• meebrengen:
o flurry-wurry
o drinkbus
o picknick voor onderweg (tenminste voor 1ste middag)
o krachtvoeier (komkommer, chocolade, appels, …)
o regenjas en/of zonnecrème al naargelang de weersvoorspellingen
o reserveband
o plakgerief
o pomp (dunne of dikke sjepappen)
o fietsslot
o slaapzak
o 10 à 15 euro (om ’s avonds iets te gaan eten)
• Zeker niet vergeten: controleer alles voor je vertrekt = banden, licht!!!,
ketting, versnellingen, remmen, …
Sleur voor de rest niet al te veel mee, want dat kan je je achteraf alleen maar
beklagen!
De rest van jullie gerief moet de dag ervoor mee in de camion!

Bezoekdag: bagage
• voor de bezoekers: reserve/speelkledij voorzien?
• TIP leden: Het is superhandig als je je bagage op voorhand in 2 stapels
verdeelt, één voor tot op de bezoekdag, de tweede voor het tweede deel van
het kamp. Laat je ouders die 2de stapel met de bezoekdag dan meebrengen,
en geef al je vuile was direct mee terug.
• Voorzie zo veel mogelijk bagagestukken duidelijk van een naam! Vooral
bij de jongere takken kan dit de stapel verloren voorwerpen verkleinen.
• Ook een duidelijke naam aan de koffer, valies of rugzak zorgt er voor dat
de bagage bij aankomst sneller bij de juiste tak terechtkomt.
• Neem genoeg mee, maar overdrijf niet zodat we alles makkelijk
meekrijgen.
• Vanaf jojo ben je het best gediend met een grote rugzak -(bruikbaar op 2of 3- daagse). Kapoenen en welpen het best met een valies, daar vinden ze
hun gerief makkelijker in terug. Een klein rugzakje is dan wel handig voor op
dagtocht.
• Totemkledij is alleen nodig als je al een totem hebt, meestal als 2de jaars
jojo. Wel totem, maar weet je niet goed wat dit is? Vraag dit dan onopvallend
aan je leiding. Dit jaar is er een kleine verandering. Totemkledij neem je mee
naar het lokaal op één van de werkvergaderingen voor inspectie. Dit blijft dan
in het lokaal, zo kan je al niks vergeten mee te nemen.
• Snoep en dergelijke mogen niet mee op kamp! Als je jarig bent, kan je wel
op voorhand iets afspreken met je leiding. Overdrijf hier zeker niet in.

• Hetzelfde geldt voor gsm’s (!), walkmans, radio’s, computerspelletjes en
wat nog allemaal. Thuislaten die boel!
• Bagage van givers (fiets), vt’s en leiding (voorploeg) moet vrijdag 31 juli al
ingeladen worden in de vrachtwagen.
• SIS-kaarten worden bij vertrek aan de leiding gegeven. We voegen die
dan bij de medische fiches. Vergeet ook de fiche voor de (eventuele)
medicijnen niet.
* Je mag altijd iemand van de leiding aanspreken als je over een bepaalde
aankoop niet zeker bent! We willen hier zeker niet aan winkelreclame doen,
maar in bv de ‘AS’ kun je je lidkaart laten zien, zo krijgt de groep een aparte
korting op materiaal. En in de ‘SON’ in de Adegemstraat 102 krijg je een geel
bonnetje mee en daar krijgt de groep 5% korting mee. Bezorg dit bonnetje
aan je leiding. Per aankoop van 25 euro wordt er een bonnetje gestoken in
een grote ton. Opgelet! Op dit bonnetje moet ons registratienummer 114
vermeld worden. Zo maken we kans op een van de prijzen.

Camion inladen
• Iedereen vanaf jojo’s
• Vrijdag 31 juli, om 9u paraat aan het lokaal (reken tot 17 à 18u)
o Niet in uniform aangezien dat proper moet zijn als ge vertrekt!
(werkkledij)
o Boterhammetjes voor s’middags voorzien

Vertrek en aankomst
Vertrek:
Voorploeg
• Vt’s + leiding
• Vrijdag 31 juli – uur nog af te spreken
• Buiten het noodzakelijke (= dus 1 slaapzak) moet al de bagage mee met
de camion
Fiets
• Givers
• Zaterdag 1 augustus om 05u30 aan het lokaal
• Wat meebrengen? –> zie deel over bagage!
• Ook hier moet de overige bagage mee met de camion
Bus
• Kapoen, Welpen en Jojo´s
• Maandag 03 augustus om 9u aan het lokaal
• Vergeet je SIS–kaart niet (bij vertrek aan leiding geven)
• Eventueel medicatie kan je ook aan de leiding meegeven (voorzien van
naam, tak en nodige uitleg)

Aankomst:
Bus
• Welpen, jojo’s, givers
• Donderdag 13 augustus om 15u op de parking van de bibliotheek
(naast het lokaal).
• (vt’s blijven hopelijk nog op naploeg)
• Givers doen er dus goed aan hun fiets mee te geven op de bezoekdag.
Camion uitladen
• voor iedereen vanaf jojo (uniform niet verplicht!)
• Zondag 16 augustus vanaf 09u
• Meebrengen: bokes voor ’s middags
• We proberen zoveel mogelijk materiaal meteen op de juiste plek te zetten
in het lokaal, dat bespaart achteraf een boel werk.
• We rekenen dan ook op een massale opkomst, alvast bedankt!

Post
Geen rooksignalen of toetergeblaas bij ons, maar wel een briefje via de gewone
weg. Missen de mama en de papa, oma en opa je iets te hard…Geen nood, op
onderstaand adres mogen zij jou altijd een briefje sturen.

Peter Peeters WELP
(Naam/totem + tak)
Dumoulin Michel
Hédomont 14A
4960 Malmedy

De wegbeschrijving
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MECHELEN: Neem de E19 richting Brussel
R0: volg de autostrade R0-E40 richting Luik/Leuven
Rijd voorbij Luik (nog steeds E40-A3) en volg de borden Spa/Verviers
Na 130 km te hebben gereden en zonder dat u er veel van merkt rijdt u
nu op de E42-A27 richting Saint Vith/Spa/Verviers
U rijdt langs Verviers over het viaduct “de Polleur” en neemt
vervolgens afrit 11 richting Malmedy/Stavelot/Waimes
Na de afslag komt u op een rond punt, daar neemt u de 3e afslag
richting Malmedy.
U rijd door Malmedy, u komt een 2e rond punt tegen waar u de 2e
afslag inslaat en rijd tot een volgend rond punt.
Bij deze 3e rotonde neemt u de 1e afslag en verlaat u Malmedy.
Aangekomen op een T-kruispunt slaat u rechts af en rijdt de brug over.
De brug overgestoken slaat u links af richting Hédomont.
In Hédomont aangekomen volgt u de blauw-rode Parsival pijlen die u
de weg naar het kampterrein tonen.

Welkom, welkom... op onze bezoekdag!
Hoe zalig kan het leven niet zijn! Slapen in de natuur, genieten van het vee
verzamelen op de prairie of in het bos, wegdromen in de schaduw tegen de stam van
een dikke boom, wakker worden van het krekelgezang of van je paard dat in je oor
likt, zelf je potje koken met dood hout uit het bos, je ’s ochtends wassen met het
koude water van het frisse riviertje… Heerlijk toch, zo leven in de Wild West!...
Maar ’t leven kan niet altijd even schoon zijn. Soms is het ambras met de indianen en
erger nog, ooit komt er een moment dat onze voorraden verzwolgen zullen zijn; geen
eten meer, geen propere kleren meer, geen fris water meer, geen droge
cowboylaarzen meer, geen zeep meer, je paard zit zonder benzine, geen droge
slaapzak meer, en wat nog allemaal ...
En daarom moeten we wel, kunnen we niet zonder... Voor één keer mogen ze
binnen. Eén keer! Wie? Ah, onze ouders natuurlijk!
Op zondag 9 augustus gaan de hekkens van ons terrein éénmalig open voor onze
ouders. We laten hen even bezinnen bij een korte misviering. We verwennen hen ’s
middags met 3 lekkere stukken BBQvlees op een bedje van verse groenten. Na de
middag spelen we spelletjes en doen we een wandeling. ’s Avonds sturen we hen
onverbiddellijk van het terrein.
Beste wild west fans, deze familiedag is de moment om je opnieuw te bevoorraden.
Propere kledij, droge boots en sokken, schoon ondergoed, wat fruit en droge koeken.
Profiteer ervan, want zo’n de dag vliegt voorbij!
Programma bezoekdag
GMT
11u

(PKT
(10u)

11u15

(10u15)

12u

(11u)

12u30
15u

(11u30)
(14u)

17u

(16u)

17u45
18u

(16u45)
(17u)

Zondag 9 augustus

Ouders en bezoekers worden losgelaten op
het kampterrein.
Openingsformatie, met o.a. algemene
uitleg.
Aansluitend korte viering met toneeltje.
Gezamenlijk vertrek van de korte en de
lange wandeling.
Start barbecue.
Namiddagactiviteit. Voorzie eventueel
speel-/reservekledij.
Bezoekdag loopt op zijn einde… beginnen
afscheid nemen.
Eindformatie + groepsfoto
Ouders vertrekken naar huis en nemen een
kapoen naar keuze mee.

Let op voor de ‘kamptijd’:
Op kamp kiezen wij met de hele groep ervoor om onze klok op de eerste dag bij
aankomst een uur terug te draaien. Hierdoor is het ’s morgens sneller licht (dus
kunnen we sneller genieten van een heerlijke dag) en ’s avonds niet te laat
donker (zodat we voor onze kleinsten ook kampvuren kunnen houden).

Voor de bezoekdag wordt er gesproken van ‘Grote-mensen-tijd’ [GMT] en
‘Parsival-kamptijd’ [PKT]. Vergis u niet!
GMT – 1 = PKT
Opmerkingen Bezoekdag:
= Belangrijk!
•
Gelieve op het kampterrein (en elders ook natuurlijk) het respect
voor de natuur te bewaren. Overal verspreid op het kampterrein zal je
vuilzakken en zandemmers (voor sigaretten) terugvinden. Maar hiervan
gebruik en houd ons terrein proper!
•
Op het kampterrein is een heleboel materiaal aanwezig. Enige zorg
hiervoor is zeker niet misplaatst.
•
Wij voorzien aan ‘onzen toog’ gekoelde frisdrank, bier en koffie aan
democratische prijzen (zo ook taart). Gelieve lege glazen terug te brengen
naar de toog, laat ze niet rondslingeren op het terrein. Dank u.
•
En nog een bagagetip voor de leden. Geef je vuile kleren mee met
je ouders, en krijg propere in de plaats. Handig om de wasmachine na het
kamp niet volledig te verstroppen + we beperken op die manier ook onze
hoeveelheid bagage voor op de bus en camion!
•
Givers proberen vandaag ook van hun fiets af te geraken. Met je
ouders, of misschien is er iemand met een aanhangwagen die bereid is je
fiets mee te nemen? De camion is het alternatief, maar dat is misschien
niet zo een goed idee…
•
Ook al is het midden augustus, putteke zomer… Houd rekening
met de weersomstandigheden (aangepaste kledij!). Ook is reserve- of
speelkledij misschien geen overbodige luxe.
•
Gelieve de uren van de bezoekdag te respecteren. Dat wil zeggen:
geen toegang op het kampterrein voor 11u00 en na 18u00. Uiteraard
helemaal niet op andere dagen!

Overzicht agenda
Voor op de ijskast, boven uw bed, op het toilet, in uw agenda, …!
Juni
!
23

Din

19-21u

!

25

Don

19-21u

27
30

Zat
Din

9-15u
19-21u

Juli
!

2

Don

19 – 21u

!

7

Din

19 – 21u

9

Don

19 – 21u

!

14
16
18
19
21

Din
Don
Zat
Zon
Din

19-21u
19-21u
9-18u
9-18u
19-21u

!

23
25-26

Don
Za-zo

19-21u
18-20u

!

31

Vrij

9-18u

Augustus
!
1

Zat

9u

!

3

Ma

!

9

Zon

11u-18u

!

13

Woe

9-15u

16

Don

19-21u

Inschrijvingen kamp
WVG ( = werkvergadering)
voor VT’s - leiding
Inschrijvingen kamp
WVG voor VT’s - leiding
Papierslag
Inschrijvingen kamp
WVG voor VT’s – leiding givers
Inschrijvingen kamp
WVG voor VT’s – leiding
Inschrijvingen kamp
WVG voor givers – VT’s –
leiding
WVG voor VT’s – leiding
WVG voor VT’s – leiding
WVG voor VT’s – leiding
Werkweekend voor leiding
Werkweekend voor leiding
WVG voor givers – VT’s leiding
WVG voor VT’s - leiding
WKND KPT zoeken voor
leiding
CAMION INLADEN vanaf
jojo’s
Givers, vt’s en leiding bagage
inladen
’s avonds vertrek voorploeg
Vertrek givers met de fiets
aan lokaal 5u30
Bus vertrekt aan het lokaal
(kapoenen, welpen, jojo’s)
BEZOEKDAG (10-17u
volgens kamptijd)
Einde kamp kapoenen
BUS TERUG aan het lokaal
(welpen, jojo’s en givers)
CAMION UITLADEN
vanaf jojo’s tot materiaal

Medische fiche
•
•
•

Gelieve deze fiche zo correct mogelijk in te vullen. De informatie blijft strikt
vertrouwelijk en wordt enkel ingezien door de takleiding van uw kind.
Als er iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw zoon/dochter
tussen de invuldatum van deze fiche en het begin van het kamp, dan vragen
wij uitdrukkelijk dit telefonisch of bij vertrek aan de takleiding mee te delen.
De SIS-kaart dient afgegeven te worden bij het instappen van de bus. De
givers nemen die mee bij vertrek met de fiets.

Werkjaar 2008 - 2009
Tak
Geboortedatum
Adres

Naam
Voornaam
Telefoon

Indien u afwezig bent tijdens de periode van het kamp, gelieve dan uw voorlopig
adres te noteren. Of het adres van een ander persoon die bereikbaar is (grootouders,
familie, …)
Telefoon
Naam
Adres
Naam en telefoonnummer van uw huisarts
Naam

Telefoon

Mag uw zoon/dochter deelnemen aan normale scoutsactiviteiten?
Sport
□ Ja
□ Neen
Spel □ Ja
□ Neen
Tochten □ Ja
□ Neen
Zwemmen □ Ja
□ Neen
Zijn er punten waarmee de leiding rekening moet houden?
(vlug moe, bedwateren, slaapwandelen, gevoelig voor de zon, …)

Zijn er ziekten te melden? (Astma, suikerziekte, huidaandoeningen, hooikoorts,
epilepsie, hartaandoening, …)

Is uw zoon/dochter gevoelig of alergisch voor geneesmiddelen, levensmiddelen, of
andere stoffen? Zo ja, welke?

Moet uw zoon/dochter bepaalde medicatie nemen? Zo ja, welke? In welke dosering?

Werd uw zoon/dochter ingeënt tegen de klem(tetanus)? In welk jaar?

Andere inlichtingen of opmerkingen?

IInschrijving kamp
OOndergetekende:
OOuder of voogd van (naam en voornaam):
GGeeft hem/haar de toestemming om deel te nemen aan het kamp
Vvan 3 tot 9 augustus (voor kapoenen)
Vvan 3 tot 13 augustus (voor andere leden).

DDatum en handtekening:

Inschrijving barbecue
zondag 9 augustus 2009
Ik ___________________________________
(naam + tak oudste lid op kamp
________________________________ )

schrijf in voor ______ personen en betaal dus ______ x € 9,00 =
______ €
te betalen op de bezoekdag.
Handtekening.

Voor de leden die mee op kamp zijn, hoeft u niet te bestellen !
Hun barbecue is immers inbegrepen in de kampprijs.

Medische info bij vertrek bus
(Mee te geven bij vertrek bus, maandag 3 augustus)

Beste ouders,
Omdat medicatie geven toch een grote verantwoordelijkheid is, en wij dit
gedurende een aantal dagen van jullie moeten overnemen, hadden wij graag
een duidelijk overzicht over de medicatie van jullie zoon/dochter.

NAAM (zoon/dochter):……………………………………….
TAK: …………………………………………………

Naam medicatie

Toedieningswijze

Hoeveelheid

Tijdstip toediening

