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Er was eens
Er was eens een land, ver ver hier vandaan, dat net uit een sprookjeswereld leek
te komen. Je had er vreemde dierennamen, geen huizen maar tenten, soms zelfs
torenhoge slaapkastelen, oude mannen en vrouwen die niets anders deden dan
koken en afwassen, gezellige kampvuurtjes, luidruchtige liedjes, spelende
meisjes, lachende jongetjes, ... en niemand gebruikte er auto's maar vertrouwde
op zijn voeten om ergens te komen.
Ook leefden er allerlei interessante mensen, van dwergen tot prinsessen, van
heksen tot trollen, van stiefzussen tot uit hout gesneden jongetjes, enzoverder.
Er was zelfs een rivier die wel menselijke eigenschappen leek te bezitten. Zo
glimlachte ze telkens als je kwam pootje baden - als de zon scheen tenminste.
Kortom, dit land had dus alles wat je normaal zou verwachten op zo'n speciale
plek. Toch was er iets mis, er was iets anders dan al die andere sprookjesdorpen
... een klein detail - onbelangrijk op het eerste zicht - maar net dat verschilletje
zorgde ervoor dat dit mysterieuze land, te samen met al haar bewoners, helemaal
anders was dan alle andere. Alles in het land Wigny - want zo noemde dit land stond er namelijk
"VROEEMM VROOOEEEEEEMMMM IIIIEJT"
"Simon, kan die x-bak nu eindelijk wat stiller!" De vrouw slaat tegelijkertijd
twee keer hard met haar vuist tegen de dichts bijzijnde muur, toevallig recht op
het hoofd van een geschilderde kabouter. Ze zit op de rand van een bed, een
groot boek op haar schoot.
"Sorry mams, en ‘t is nen X-BOX !" antwoordt de muur heel wat stiller.
"Waar was ik ... een klein detail, ja ... blablabla ... okee". De vrouw, met lang
lichtbruin haar, pauzeert even, kijkt naar het jonge meisje in het bed en gaat
verder op mysterieuze toon "ALLES STOND ER NAMELIJK OP ZIJN KOP !"
Het mist zijn effect niet. Het meisje, tot dan aandachtig luisterend, kijkt verbaasd
en vraagt "Op zijn kop? Vallen die tenten dan niet om, of euhm, hebben die
prinsesjes niet veel hoofdpijn dan?".
"Geduld Hanneke, luister, het verhaaltje gaat verder ..."
In het land Wigny gedroegen de dieren, mensen en planten zich totaal niet
volgens wat je zou verwachten. Zo waren de wolven er geen bloeddorstige
beesten, of een heks probeerde je niet met gemene truukjes in een ketel soep te
steken. Nee, het was eerder het 'onschuldige' jongetje dat bloemetjes aan het
plukken was, of die goedlachse overvriendelijke oma die stevige BP-oefeningen
aan het uitvoeren was, die iedereen de stuipen op het lijf konden jagen.
Pompoenen veranderden er niet in supersnelle koetsen of kikkers niet in de te
verwachte prins op het witte paard. Ze veranderden er telkens in iets anders, of
veranderden zelfs helemaal niet.

Nee nee, je hebt het ondertussen wel door, in het land van Wigny waren al deze
zekerheden, gewoontes of vooroordelen, die je in alle andere sprookjeslanden wel
had, volledig verdwenen. De bewoners wisten er gewoon niet wat te verwachten
of welke verbazende gebeurtenissen hen de volgende dag zouden brengen.
Zo gebeurde het dat, in het midden van de zonnigste zomer sinds jaren, op een
maandag meer bepaald, ook een jong prinsesje zonder het te weten aan het begin
stond van een verrassend en opwindend avontuur.
"Nou, dat is genoeg geweest voor vandaag denk ik." De mama van het meisje
slaat met een glimlach het grote boek dicht.
"Maar mama, wat deden die wolven of die kikkers dan? En dat prinsesje?"
vraagt Hanneke.
"Neenee, het is al laat, en morgen is het weer een schooldag." antwoordt haar
moeder, waarna ze rechtstaat en de lakens strak onder het bed propt zodat
Hanneke nog nauwelijks kan bewegen.
"Kan je niet nog even verder le..." probeert ze nog een laatste keer.
"Wel Hanneke, ik weet nog iets beter ... deze zomer ga je er naartoe !"
"Wat, naar het land van Wigny?" Hanneke lacht verbaasd haar tanden bloot.
"Maar natuurlijk, tesamen met alle andere kapoenen".
Ze weet niet helemaal waarom, maar Hanneke voelt zich ineens superblij. Haar
mama, ondertussen al bij de kamerdeur, doet het licht uit, en fluistert "Je broers
en zus trouwens ook, het eerste kamp dat jullie alle vijf samen op kamp gaan."
Ja ja, dat had Hanneke niet durven dromen. Het land van Wigny ... wat zou ze
daar niet allemaal beleven? Alle mogelijke avonturen komen in haar hoofd, het
éne al zotter dan het andere ... maar ze zou ze toch niet kunnen voorspellen. Plots
beseft ze dat ze de avonturen zelf zou meemaken. En dan zou zij ze achteraf wel
aan haar moeder vertellen, en niet omgekeerd zoals daarnet.
Wat later valt ze in een diepe dromenslaap, ondanks een luid gesnurk enkele
kamers verderop, waarschijnlijk van Jean-Filip, haar oudste broer.
Ja ja, er was eens ...

HOOFDSTUK 2

Inschrijvingen
De volgende ochtend om tien na zeven gaat de wekker. Nou ja, van een 'wekker'
kan je eigenlijk moeilijk spreken, eerder van een 'alarm'. De doordringende
akelige toon doet iedereen telkens abrupt wakker schieten en je haren recht
omhoog staan.
Dit tot grote walging van Keanu, hij vond het het slechtste idee dat zijn vader ooit
had gehad. En dan was Jean-Filip nog zo idioot geweest om dat megawekkersysteem mee te helpen installeren.
Vroeger hadden ze elk een apart wekkertje gehad, bedacht Keanu, maar zijn
moeder was het kotsbeu geworden om elke kamer driemaal te moeten aflopen om
iedereen op tijd uit bed te krijgen.
En met dat alarm-cadeautje van z'n vader voor mams haar verjaardag was het
plots gedaan met zijn variatie aan 'sorry-wekker-niet-gehoord' uitvluchten. Wat
wil je met zo'n gezamenlijk alarm voor het hele huis, de schoolbel was er niets
tegen.
Keanu ligt nog steeds half versuft voor zich uit te staren, enkele seconden later
stopt het messcherpe alarm eindelijk. Hij kan zich nog amper zijn droom
herinneren, maar hij ging in ieder geval over het kamp. En dat het een toffe
droom was, dat wist hij ook nog wel. Rot-wekker!
"Potver, zal dan maar ineens opstaan zeker" probeert hij zichzelf letterlijk moed
in te spreken. Met veel tegenzin krabbelt hij overeind, strompelt hij naar de
badkamer en steekt hij z'n hoofd onder een frisse waterstraal. Een tinteling gaat
door z'n hele lichaam, net alsof al zijn zintuigen plots op 200 procent werken.
Een opkomend hongergevoel dwingt hem de trap af op zoek naar eten.
Naarmate Keanu dichter bij de keuken komt, zwelt er een rumoer van jewelste
aan. Ook merkt hij goedkeurend de geur van spek en ei.
Als hij bruusk de deur opent, blijkt iedereen er al te zijn.
Links zijn zus Sabrina, zoals altijd op het ontbijt luidkeels zingend in haar extra
large Brahim t-shirt die dienst doet als nachtkleed.
Zijn vader staat
geconcentreerd aan het fornuis. Jean-Filip, zelfs al niet meer in pyjama, zit dan
weer voorovergebogen in de Financieel Economische Tijd, een stapel
voorgesmeerde boterhammen netjes op zijn bord.
Totaal het tegenovergestelde van zijn kleinste zus Hanneke ... met meer choco óp
dan in haar mond, en, alsof dat nog niet genoeg is, voortdurend heftig kwetterend
tegen Simon over een prinses in 't een of ander ‘land van Wigny’.
"Het land van Wigny? Weer nieuwe denkbeeldige vriendjes gemaakt Hanneke?"

Keanu ziet nog net de kwade blik van zijn moeder, voor hij wegduikt voor
Hanneke's aanvliegende chocoboterham, die daardoor echter Jean-Filip recht in
het gezicht raakt.
"Wel, gij moest er weeral wat later uit zeker dan de rest!?" brult zijn vader boven
het lawaai van een heftig vloekende Jean-Filip uit.
"Morgen paps" kan Keanu amper zijn lach bedwingen, "euhm, voor mij ook wat
ei-met-spek graag."
Hier houdt Keanu heimelijk van, van die ongecontroleerde chaos elke morgen.
En dan doet hij daar natuurlijk liefst nog een schepje bovenop, zoals daarnet.
Zijn broer Jean-Filip lijkt zijn mening niet helemaal te delen, integendeel, aan
zijn net-afgekuiste geïrriteerde blik te zien, ergert hij zich dood, net zoals elke
morgen aan tafel. Dit wederom tot groot genoegen van Keanu.
Zijn oudste broer is dan ook de 'serieuze' van de familie. Jean-Filip ziet dit
natuurlijk anders, hij noemt zichzelf steevast de enigste 'normale' binnen het
gezin ... Keanu houdt het eerder bij 'saai, naïef en onïnteressant', met andere
woorden het ideale slachtoffer om voortdurend op zijn paard te zetten.
"Jullie hebben trouwens bericht van de scouts!" probeert hun moeder even
iedereen stil te krijgen, "één of ander boekske met alle kampinfo denk ik."
Enkele tellen later is de chaos erger dan ooit ...
"Mams, waar heb je dat gelegd?" vraagt Jean-Filip snel.
"Cool, wanneer zijn het inschrijvingen?" doet ook Simon zijn duit in het zakje.
"Dan kan ik ineens zien of iedereen van mijn nest meegaat. Dit jaar halen we
met groen de kampwimpel, daar zal ik als nestleider wel voor z...".
"Jaja broertje, dat weten we ondertussen al wel zenne!" onderbreekt Keanu hem.
"En wat is het kampthema dit jaar?" probeert ook Sabrina al zingend tussen het
gejoel door.
"En de voorploeg? Nu als VT is't de eerste keer dat ik mee kan." gaat Jean-Filip
fier verder.
"Bwa, 't werd trouwens dringend tijd dat de leiding iets liet weten" mompelt
Keanu tenslotte.
Te veel vragen tegelijk, maar toch weet hun vader op de meeste van hen te
antwoorden, schijnbaar het boekje van begin tot einde al te hebben uitgelezen.
"Op de salontafel, binnen twee weken, 'er was eens' en het vertrek van de
voorploeg is 's avonds na het camion inladen".
Hun vader glundert fier. "Ah ja, en ik wil zeker mee naar de inschrijvingen hé!
Heb nog wat extra vragen voor jullie leiding."
"Jullie kleine zus heeft gisterenavond trouwens al een stuk van het boekje
gelezen" knipoogt hun moeder naar Hanneke.
"Ik zei het toch, HET LAND VAN WIGNY !" triomfeert Hanneke glunderend.

Al gauw snellen ze allevijf naar de living, in een race om het kampboekje als
eerste van de salontafel weg te ritsen.
Met een flitsende eindspurt is het verbazend genoeg Sabrina die hier in slaagt.
"Allé zus, ni semmelen, wanneer zijn het nu d’inschrijvingen ?!" hijgt Simon na.
"Rustig, broereke ... 'k heb het bijna gevonden, ja, hier staat het, kijk !"

Inschrijven
Inschrijven voor het kamp kan op de volgende data in het lokaal, telkens van 19
t/m 21u :
. dinsdag 24 juni
. donderdag 26 juni
. dinsdag 01 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 anders kan
geregeld 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 € 70 per persoon.
Uitzonderingen
Behalve voor kapoenen, daarvoor bedraagt de prijs € 50.
Er wordt zelfs rekening gehouden met de kroostrijke gezinnen :
. Elk derde/vierde/... lid van een gezin dat meegaat, betaalt € 55.
. Is dit derde/vierde/... lid een kapoen, dan wordt het € 45.
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Werkvergaderingen
“KEANU ! Is ’t nog voor vandaag ?” De stem buldert zó luid dat ze even nagalmt in de traphal.
“JA jaa, sebiet pa! ... w’hemme nog een half uur zenne” laat het geïrriteerde
antwoord van boven niet lang op zich wachten.
“Nee ... NU!” laat de vader zich niet doen, “want we gaan allemaal met de fiets!”
Sabrina, die net als Jean-Filip reeds klaar zit in de driezit aan het salontafeltje,
kijkt raar op. “Hoe, met de fiets ... en den auto dan?”
“Seg Sabrina, begint gij ook niet hé, dat is maar 5 km hoor.”
Haar blik laat iets te duidelijk haar ongenoegen blijken (ze moest immers al elke
dag naar school fietsen en terug), zodat haar vader er aan toevoegt: “Ga liever is
zien waar de Keanu blijft.”
Sabrina staat boos recht, zeker na het zien van die schijnheilige grijns van JeanFilip, duidelijk in zijn sas dat hij niet naar boven moet.
“En lig jij daar niet zo belachelijk te lachen, ga liever nog even checken bij
Simon. Die was wat teleurgesteld dat hij niet naar de werkvergadering mag.”
hoort Sabrina – ondertussen al bijna tot boven gerend – nog net. “Goed zo paps,
die zit” zegt ze wijselijk in alle stilte.
Ze klopt op Keanu’s deur ... geen antwoord. ‘De badkamer dan maar? Nee, toch
eerst even binnen kijken.’ bedenkt ze vlug.
Ze zwaait de deur open ... en ziet nog net haar broer een smal busje vlug vlug
wegmoffelen in een schuif van z’n bureau. Het ruikt er naar deodorant. En aan
het glanzende haar van Keanu te zien, ook naar heel wat gel.
“Hé casanova, ’t is maar werkvergadering zenne” kan Sabrina het niet laten.
“Allé, ik als nestleider, ik zou me toch nuttig kunnen maken.” houdt Simon vol.
“Inderdaad broertje, daar zullen we een groot gemis aan hebben, maar het is nu
eenmaal zo ... enkel vanaf jojo”.
Simons ogen twinkelen door het compliment, totdat hij de smalende blik van zijn
oudste broer ziet. “Ho gij ... rotzak!”
“How Simon, was maar een graptje hoor. Als je nu gewoon eens meegaat om
samen met papa de inschrijvingen van ons gevijven in orde te maken? Dan heb
je al dat kampmateriaal en zo toch ook al is gezien.”
Simon’s gezicht fleurt op, en hij stemt dan ook toe met een duidelijke knik.
‘Hmm, Jean-Filip, dat heb je weer uitstekend opgelost, al zeg ik het zelf.’
bedenkt hij als ze beide terug de woonkamer binnenstappen. Op hetzelfde
moment komen Keanu en Sabrina ook net de trap af.
“Paps, ziehier je helpende administratieve kracht, en dan moet je niet alleen
terugfietsen.” Jean-Filip krijgt een dankbare knipoog van z’n vader terug.

Twintig minuutjes later arriveren ze in colonne aan het poortje van het lokaal ...
Keanu’s haar volledig uit balans door de wind.
De koer ligt vol met tenten om na te kijken, in de achterste hoek zijn enkele jojo’s
wat bedons aan het uitspoelen, rechts staat een werkbank om piketten recht te
kloppen, binnen worden de patrouillekoffers nagekeken, enz.
Simon schrikt van de omvang van al dit werk, daar had hij vorige jaren eigenlijk
nooit bij stil gestaan.
“Ok, maken jullie je maar zo goed mogelijk nuttig, dan zal ik met Simon de
inschrijvingen regelen. En zorg ervoor dat je straks alledrie samen terug fietst
hé!” Hij richt een extra bevestigende blik naar Jean-Filip.
Jean-Filip knikt.
Als oudste vindt hij het maar nomaal dat hij die
verantwoordelijkheid krijgt.
“Goedenavond meneer, kom je om Simon in te schrijven ?”
“Inderdaad, én voor Jean-Filip, de Keanu, Sabrina ... en voor de eerste keer ook
Hanneke.”
“Amaai, dat is een hoop hé” glimlacht Antiloop van achter de inschrijvingstafel.
“Euhm, weet je de totems ook? Die ken ik veel beter, en dat zoekt iets
makkelijker in de lijst.”
Papa Rudy kijkt even onzeker naar Simon.
Die heeft de hint begrepen, en vervolgt heel fier. “Jean-Filip is den Ongerepte
Pladijs ... en de Keanu is Vergevingsgezinde Orca. Allebei vissen. Sabrina zou
hem pas dit jaar krijgen.”
Wat later heeft Simon de hele inschrijving afgehandeld, ze hadden enkel een stuk
van de medische fiches vergeten in te vullen. Voor hij vertrekt, ziet hij JeanFilip, Keanu en Sabrina elk op een aparte plek stevig mee helpen. ‘Ja ja, volgend
jaar is ’t ook mijn beurt!’ Met die gedachte fietst Simon samen met z’n papa
weer huiswaarts.

Werkvergaderingen
Een kamp voorbereiden vergt gigantisch veel werk. Dat kan de leiding niet
alleen. We hopen dan ook op voldoende volk !!!
Daarom, elke dinsdag- en donderdagavond vanaf dinsdag 24 juni, van 19u
tot 21u, verwachten we iedereen vanaf jojo’s om de handen uit de mouwen te
steken.
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Bagage en Kampkledij
Half juli, op een zaterdagmorgend... Het is nog maar half elf, toch ligt Irma al te
puffen van de drukkende warmte. ‘Bon, die kleurenwas moet maar even op zich
laten wachten.’ redeneert ze.
Na een verfrissend glas versgeperst fruitsap, loopt ze de trap op, recht naar JeanFilip’s slaapkamer. Die ligt blijkbaar nog stevig te ronken.
Irma schudt haar zoon iets te hard wakker. “Hela, ’t is al bijna 11 uur hoor!
Gisteren weer te laat gemaakt ja ...”
Na enkele moeilijke seconden om zichzelf als het ware wakker te dwingen,
mompelt Jean-Filip: “Nee mams, gewoon met de rest in’t jeugdhuis nog wat aan
ons vt-constructie liggen prutsen. Voor wat is’t ?”
“Zeg Jean, hedde gij tijd?” vraagt ze al heel wat rustiger.
Jean-Filip’s gedachten dwalen ongewild af naar één of ander Limburgs liedje.
“Jean ?” Hij schrikt plots weer bij zijn positieven.
“Sorry ma, maar tuurlijk, heb wel effe tijd vandaag.”
“Wel, euhm, ’t zit zo. Je weet dat dat hier elk jaar net voor ’t kamp zo’n drukte is
om ieder zijn bagage klaar te maken. Daarom was ik gisterenavond met de papa
zo is aan ’t denken ... als jij nu zo is een bagage-lijstje kunt opstellen voor ieder
van jullie? Elk jaar zijn jullie allemaal wel iets vergeten.”
“Tja, om als jojo zonder gamel op kamp te gaan was inderdaad ni zo slim van ons
Sabrinake hé.” lacht Jean-Filip.
“Awel, dat is het hem net, ze was eerste jaar jojo en wist dat niet allemaal zo
goed.”
“Ok mams, komt in orde, ik als vt heb dat toch al is allemaal meegemaakt.”
“Zo dachten wij ook. Ge zijt ne schat!” Irma kust haar zoon op zijn voorhoofd.
“’k Weet het ma.” reageert Jean-Filip lichtjes gegeneerd.
“Voila mams, hij is af!”
“Wa-at, nu al?”
“Ooh, op mijne laptop was da zo gefixed. Heb er zelfs overal wat tips en zo
bijgezet.”
Irma doorloopt de lijst even vlug. “Ja, als er nu nog iemand iets vergeet weet ik
het ook niet meer ... merci!”
“Oh, da’s nikske ... heb trouwens ook werk voor u. Je mag in al ons kampkleren
onze naam al beginnen inzetten. Da’s veel handiger om die op ’t einde van ‘t
kamp allemaal terug te vinden.”
“Mja ... ok, ‘k begin er vanavond aan tijdens Wittekerke of zo.”

Jean-Filip kijkt zijn lijst nog even na, en knikt tenslotte goedkeurend. ‘Plukt dan
da kieke met uw rechterhand.’ ... Nu enkel dat rot-liedje nog uit zijn gedachten
krijgen.

Bagage Checklist
legende
 ٱniet vergeten!
○ eventueel
kledij
perfect uniform! (aandoen bij
vertrek bus)
ondergoed
kousen
T-shirts
truien
korte broeken
lange broeken
regenkledij
voldoende spelkledij
badpak of zwembroek
verkleedkledij (kampthema)
totemkledij (enkel indien
reeds totem)
schoeisel
sportschoenen
stevige stapschoenen
regenlaarzen
waterschoeisel
wasgerief
zeep (milieuvriendelijk!)
shampoo (milieuvriendelijk!)
washandje
handdoeken
tandenborstel
tandpasta

k
a
p
o
e
n

w
e
l
p

j
o
j
o

g v
i t
v
e
r

ٱ ٱ ٱ ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
○
ٱ

ٱ
ٱ
○
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

Zoveel mogelijk
bagagestukken duidelijk
van een naam voorzien!
Vooral bij de jongere
takken kan dit de
identificatie van de
verloren items versnellen.
Ook een duidelijke naam
aan de koffer, valies of
rugzak zorgt er voor dat
de bagage bij aankomst
sneller bij de juiste tak
terechtkomt.
Natuurlijk genoeg
meenemen, maar overdrijf
niet zodat we alles
makkelijk meekrijgen.
Vanaf jojo ben je het best
gediend met een grote
rugzak (bruikbaar op 2- of
3-daagse). Kapoenen en
welpen het best met een
valies, daar vinden ze hun
gerief makkelijker in
terug. Zo’n klein rugzakje
is dan wel handig voor
bijv. op dagtocht.
Eventueel kan je voor
jongere takken de
postadressen op
zelfklevers meegeven.

legende
 ٱniet vergeten!
○ eventueel
slaapgerief
pyjama
slaapzak
carrymat / luchtmatras /
veldbed
knuffeldier
eten & drinken
drinkbus
3 keukenhanddoeken
gamel
bestek
drinkbeker
overige / diversen
1x lunchpakket !
siskaart !
evt. medicijnen !
zonnecrème, petje
waterpistool
zaklamp
flurry-wurry bandje
(= reflecterende strip)
sjortouw (200m, dik)
zakmes
kompas
potlood en papier
postzegels, enveloppen,
adressen, pen
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Totemkledij enkel indien
je je totem reeds hebt
gekregen, meestal als
2ejaars jojo. Wel totem,
maar weet je niet goed wat
dit is? Vraag dit dan
onopvallend aan je
leiding.
Snoep en dergelijke
hoeven niet mee op
kamp! Als je verjaart kan
je wel op voorhand iets
afspreken met je leiding.
Hetzelfde geldt voor
gsm’s (!), walkmans,
radio’s, computerspelletjes
en wat nog allemaal.
Thuislaten die boel !!!
Bagage givers (fiets), vt’s
en leiding (voorploeg)
moet donderdag 31 juli al
ingeladen worden in de
vrachtwagen.
SIS-kaarten worden bij
vertrek aan de leiding
gegeven. Deze worden
dan bij de medische fiches
bijgevoegd.

Je mag altijd iemand van de leiding aanspreken als je over een bepaalde aankoop
niet zeker bent ! We willen hier trouwens zeker niet aan winkelreclame doen,
maar in bijv. de ‘son’, den ‘as’ (mechelen), de ‘kampeerder’ en de ‘vvksm
scoutsshop’ (antwerpen) kan je melden dat je van scouts parsival bent. Het
bonnetje mag je dan aan iemand van de leiding geven, hierop krijgt de groep dan
een aparte korting voor onze groepsaankopen.
Ah ja ... en als niemand zijn regenjas vergeet, dan regent het niet !!! ;-)

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: prinsen en prinsessen, koningen, ... de ‘adel onder de sprookjes’.
. welpen: trollen, reuzen, heksen, stiefzussen, tovenaars. … het ‘addergebroed’
. jojo’s: duo’s en trio’s (Belle en het beest, de drie biggetjes, Hans en Grietje,
…)
. givers: alle mogelijke beesten uit sprookjes
. vt’s: de zeven dwergen

Givers Fiets: bagage
. aandoen : das + blauwe parsival t-shirt
. meebrengen:
flurry-wurry
drinkbus
picknick voor onderweg (tenminste voor 1e middag)
krachtvoeier (komkommer, chocolade, appels, ...)
regenjas en/of zonnecrème al naargelang de weersvoorspellingen
reserveband
plakgerief
pomp (dunne of dikke chepappen naargelang band!)
fietsslot
slaapzak
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 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/speel kledij voorzien ? (we zitten aan een riviertje
hé ;-)
. 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 2e stapel met de bezoekdag dan meebrengen, en geef al
je vuile was direct mee terug.
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Camion Inladen
Zwoele zomeravond ... op de hoek van de Berkelei en de Borgersteinlei bruist het
weer van leven. Het is nochtans dinsdag, van waar die drukte?
-“Oef, 9 uur, genoeg gewerkt, wij zijn weg!”
-“Dag Orca! Dag Sabrina! Tot donderdag, he...” klinkt het van ver.
Sabrina en Keanu springen op hun fiets. Jean-Philip blijft nog even, want er
moet nog wat besproken worden voor het kamp.
-“Amai, Keanu, dat is wel tof he, dat de VT’s zo een aantal dingen mee mogen
beslissen voor hun kamp... Die mogen zelfs dingen zelf ineen steken!” zegt
Sabrina.
-“Jaja, dat is een soort van voorbereiding op volgend jaar, als hij leiding zal zijn.
En eigenlijk zijn VT’s ook al wel oud genoeg om zoiets te doen, de leiding
vertrouwt hen. Amai, bij de Givers zouden ze dat nog niet moeten proberen,
zenne!” grijnst Keanu.
-“Ik zou dat toch ook wel tof vinden, zo mee den tweedaagse mogen
ineensteken... Of zelf mogen mee zoeken naar een mooie totem voor mij!” roept
Sabrina.
-“Ik heb overlaatst iets opgevangen over de totems dit jaar. Het zouden allemaal
kuddedieren worden, zoals koeien, geiten, schapen, ... Alleen voor u gingen ze
iets anders zoeken, omdat ze jou toch wel specialer vonden dan de rest van de
jojo’s.”
-“Echt? Woow cool. En je hebt toevallig niet gehoord of ze al iets in gedachten
hadden voor mij?”
-“Als ik het me goed herinner, was het iets compleet anders... Laat me effe
denken.”
-“Toe Keanu, nu ben ik zo nieuwsgierig!”
-“Wacht he, het had iets met je uiterlijk te maken... ja, zeker weten.”
-“Zeg het, zeg het, zeg het!!!”
-“Jij krijgt de totem... Aanhankelijke Schaamluis. Dat was het, juist!
Haahahahaaaaa!”
-“Amai, grappig zenne, Scheve Orca. Je zou mij beter wat tips geven.”
-“Hihi, mmmmmmm, hi... OK, laat eens zien. Je inzet tonen bijvoorbeeld is al
heel belangrijk.”
-“Wat bedoel je daarmee?”
-“Wel, altijd naar de werkvergaderingen komen is al een goed begin.”
-“No prob! Ik ben al elke keer geweest! Dat zijn zeker al goede punten!”
-“Ja, als je daar gewerkt hebt, wel ja... anders...”
-“Zeg, zeg, ik sta daar geen 2 uur te koekeloeren, zenne!”

-“En weet je wat je ook zeker moet doen? De camion helpen komen in- en
uitladen.”
-“Is dat ook voor jojo’s?”
-“Zeker en vast! En als je daar ook goed je best doet, zal je leiding wel een goede
indruk krijgen van jou.”
-“En wanneer is dat juist, de camion inladen?”
-“Dat staat allemaal in de krant... van Parsivalland!”

Camion Inladen
.
.
.
.

iedereen vanaf jojo’s
donderdag 31 juli, om 9u paraat aan het lokaal (reken tot 17 à 18u)
niet in uniform aangezien dat proper moet zijn als ge vertrekt! (werkkledij)
meebrengen: bokes voor ’s middags
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Vertrek voorploeg,
fiets en bus
Op een zonnige zomerdag ergens eind juli... Heel de familie zit buiten in de tuin:
Hanneke en Simon spelen in de zandbak, Sabrina ligt in de hangmat een boek
over dieren te lezen (misschien staat er wel iets leuks in voor haar totem?), Keanu
zit wat te knutselen in de garage, Jean-Filip zit in de schaduw van de bomen te
werken op zijn laptop en Rudy en Irma liggen genietend in hun splinternieuwe
strandstoelen van Van de Ven en sippen van een lekkere cocktail.
Plots staat Hanneke op en huppelt naar haar favoriete broer.
-"Zeg, Keanu, ik heb eens een vraagske..."
-"Zeg het is, Hanneke. Ge weet, uw slimme grote broer weet op alle vragen een
antwoord!"
-"Wel, Simon heeft me verteld over de Ludo op kamp en ..."
-"Over wie? De Ludo? Die ken ik niet hoor."
-"Nee? Jawel, Keanu, da kan niet anders. Dat is zo met een gat in en ne grote
put eronder voor euh... ge weet wel wa, hihi!"
-"Een gat en ne grote put??? ... Hahahaaaa, maar Hanneke toch, ge bedoelt den
HUDO! Nu kan ik volgen, jaja. En wat wou je daar nu over weten?"
-"Awel he, ik denk niet dat ik dat den eerste keer ga durven zo alleen. Lieve
Keanu, mijn tofste grote broer, wil jij mij dan komen helpen? Alstubliiieeeefft..."
smeekt Hanneke met bijhorend pruillipje en het droevigste snoetje dat ze kan
trekken.
-"Hmmm, ik denk dat je daarvoor beter bij je leiding terecht kan. Die zullen je
zeker helpen, veel beter dan ik. Ik mag trouwens niet zomaar in het
kapoenenkamp he! Neenee, de Jako zal dat heel goed doen, zeker weten!"
-"Echt waar?"
-"Beloofd, op mijn scoutswoord."
-"Zeg Keanu, wat ben jij eigenlijk aan het doen met je fiets?"
-"Ah, ik ben hem aan het in orde maken voor het kamp!"
-"Ga jij met de fiets naar het kampterrein rijden??? Zo ver???" vraagt Hanneke
met grote ogen van verbazing en bewondering.
-"Jaja, zusje. Helemaal tot in de Ardennen. Dat is zeker 500 km!"
-"Amaaaaai, maar jullie kunnen toch niet zo snel fietsen als de bus?"
-"Maar nee, zotteke, wij vertrekken een paar dagen vroeger, snappie?"
-"Echt!?! Mag ik mee, mag ik mee? Ik wil ook wat vroeger op kamp
vertrekken!"
-"Onmogelijk. Alleen de Givers gaan met de fiets. Trouwens... ik denk dat jij
daarvoor nog wat te klein bent."

Een sombere blik in Hanneke's ogen verraadt haar teleurstelling. Keanu ziet het
en probeert zijn kleine zusje terug wat op te monteren.
-"Maar weet je wat?" zegt hij.
-"Wat?" vraagt Hanneke verdrietig.
-"Het is nog maar 6 nachtjes slapen en dan vertrek jij al op kamp!"
-"Echt? Nog maar zo kort? Maar toch, voor u is dat nog minder. Pfff, nie
eerlijk."
-"Tja, daar is niet veel aan te doen, hoor. De Jean-Filip vertrekt trouwens ook
vroeger, want hij gaat mee op voorploeg."
-"Oh neeee, dan zit ik hier nog helemaal alleen!"
-"Toch niet, Simon en Sabrina vertrekken maandag samen met jou met de bus."
Hanneke's gezicht klaart terug op en ze stormt naar de zandbak: "Simon!
Simooon!! Mag ik naast jou zitten in de bus?"

Vertrekuren
Voorploeg
. vt’s + leiding
. donderdag 31 juli – uur nog af te spreken
. buiten het noodzakelijke (= dus 1 slaapzak ;o)) moet al de bagage mee met de
camion

Fiets
.
.
.
.

givers
vrijdag 01 augustus om 05u45 aan het lokaal
wat meebrengen? → zie deel over bagage!
ook hier moet de overige bagage mee met de camion

Bus
. kapoenen, welpen en jojo’s
. maandag 04 augustus om 9u aan het lokaal
. vergeet je SIS-kaart niet (bij vertrek aan leiding geven)
. eventuele medicatie kan je ook aan de leiding meegeven (voorzien van naam,
tak en nodige uitleg)
. kapoenen gaan reeds met de bezoekdag naar huis. De bedoeling is dat jullie op
het einde van die dag gewoon met de mama’s en de papa’s mee naar huis gaan.
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Post
De avond valt en de moeder zit weer bij Hanneke in de kamer met het grote boek
op de schoot. Plots klinkt er een geschreeuw vanuit de kamer ernaast...
-"Wedden van niet! Ik weet zeker dat ik win!"
-"Ach kom zeg, denk je nu echt dat je zo populair bent, jij misbaksel?"
-"Dat zullen we nog wel zien, jij met je debiele vriendinnetjes, die kunnen niet
eens schrijven."
-"Jaja, onze kleine zal het eens zeggen, zenne. Hebt ge uw fanclub al
opgetrommeld? Hahaaahaaa!!!"
En zo blijft het maar doorgaan. De moeder besluit in te grijpen en stormt de
kamer binnen: "Sabrina & Simon, alle twee hier komen, NU!"
En plots wordt het heel stil. Sabrina en Simon kijken met bange ogen op en
twijfelen even alvorens op te staan.
"Wat is hier aan de hand? Waarom is er hier zoveel herrie en kabaal?" vraagt
hun mama.
Simon barst uit in snikken. Met horten en stoten vertelt hij dat Sabrina had
gezegd dat hij geen brieven zou krijgen op kamp, omdat hij geen vrienden had
en...
"Al goed, al goed..." sust mama haar tweedekleinste spruit en gaat dan verder:
"Sabrina, heb je weer niets beters te doen dan je kleine broertje te plagen?".
"Maar mama" antwoordt Sabrina... "Geen gemaar!" roept mama boos, "Ga maar
naar je kamer!"
Ondertussen is het voor de kleine Simon ook al weer tijd om in zijn bedje te
kruipen en mama stopt hem goed in: "Wees maar niet ongerust, jongen, je zal al
zeker een briefje krijgen van je papa en van mij. Maar zover is het nu nog lang
niet, he, dus geef het kampadres nog maar even aan mij, dan zal ik het voor jou
bewaren..."
Simon zegt: "Slaapwel mama" en rolt zich op tot hij nog een klein bolletje is
onder het deken.
"Slaapwel jongen" zegt mama en het licht gaat uit.
In de kamer ernaast ligt de kleine Hanneke al zacht te ronken.
"Klik"

Jean-Filip of Ongerepte Pladijs - VT
(naam/totem van je spruit + tak)
p/a Hilaire et Albert Nicolay
6686 Flamièrge
1297 Wigny
In geval van nood (ECHT dringende zaken wel te verstaan) kan u bellen op
het GSM-nummer 0494/65.79.07.
Dit nummer zal hopelijk steeds
bereikbaar zijn (of spreek een bericht in na de bieptoon).
MAAR ALLEEN IN UITERST GEVAL VAN NOOD !!!

HOOFDSTUK 8

Wegbeschrijving
"Goeiemorgen morgen morgen, goeiedag... Blij dat ik je weer ontmoeten mag..."
Langzaam opent Rudy zijn ogen en meteen verschijnt er een brede glimlach op
zijn gezicht... Wat een heerlijke dag vandaag!
Hij laat de wekker rustig aanstaan. Nu de kinderen er niet zijn, hoeft hij dat
verschrikkelijk akelige alarm niet aan te zetten, maar verkiest hij een zacht
muziekje bij het ontwaken.
Ook Irma ligt nog rustig te snoezen op de tonen van hun lievelingsliedje...
Een uurtje later zijn Rudy en Irma echter al druk bezig met de frigobox te vullen:
wat appels, een fles fruitsap, een paar lekkere bokes voor onderweg, enz.
Vandaag is het immers de grote dag: BEZOEKDAG! Wat zullen hun spruiten
blij zijn hen terug te zien...
Plots slaat de klok 9 uur.
"Irma, het is al 9 uur. Binnen een kwartiertje moeten we toch wel echt
vertrekken hoor. Is alles klaar?" vraagt Rudy.
"Ja hoor, schat," zegt Irma, "snel nog een paar propere sokken voor onze Keanu
nemen... Je mag al beginnen inladen, hoor!".
Rudy laadt de koffer vol en een half uurtje later zijn ze op de baan.
-"Zeg Rudy, rijd jij niet wat te snel? Ik zie dat we al bijna in Brussel zijn!"
-"Nee hoor, Irma, ik houd me mooi aan de regels, zoals het hoort. We zijn
inderdaad bijna in Brussel, maar hier moet je me wel even helpen, zodat ik de
juiste afrit neem."
-"Zie toch maar dat we niet geflitst worden, Rudy! Op de E411 naar Namen
worden geregeld snelheidscontroles gehouden, jaja..."
-"Dat is dan heel goed, he Irma, want we rijden langs Luik."
-"Langs Luik? Maar dat is toch omweg? Waarom niet langs Namen? Ik heb op
de kaart gezien dat dat veel korter is. Trouwens, ik wil om stipt 11 uur aan het
kampterrein zijn en geen minuut later."
-"Tja, vroeger moeten we er ook niet zijn, want dan mag je toch nog niet op het
terrein."
-"Maar ik zeg je toch dat Namen korter is, waarom wil je dan persé langs
Luik???"
-"Irmaaaaaaaaaaaa! Blijf nu eens rustig, zeg. Jongen, jongen, jongen, wat dacht
je ervan als we nu eens gewoon in het kampboekje kijken? Daar staat altijd een
wegbeschrijving in en als we die volgen, zijn we zeker dat we er wel zullen
geraken."
-"Oh Rudy, wat een goed idee van jou. Laten we eens kijken..."

Wegbeschrijving:
• We vertrekken richting Brussel over de E19
• In Brussel neem je de E40 (A3) richting Luik
• In Luik neem je de E25 (A26) richting Houffalize, Bastogne, Arlon
(ong. 70 km)
• Je neemt afrit 52, de N826 richting Bertogne, Saint-Ode, Libramont
• Je rijdt voorbij Mabompré en Bertogne, gewoon blijven volgen...
• In het eerst volgende dorpje, Gives, staat Wigny reeds aangegeven.
• Volg de Parsivalpijlen!
-"Inderdaad Rudy, je hebt gelijk, hier in het boekje wordt de weg beschreven via
Luik."
-"Ik weet het, schat, ik had immers thuis al even de kaart naast de
wegbeschrijving gelegd en ik had ook gezien dat de weg over Namen korter is.
Maar wanneer je over Luik rijdt, blijf je veel langer op de autostrade, wat
natuurlijk sneller gaat, snap je?"
-"Wat slim van je." en Irma geeft haar echtgenoot een dikke smakkerd.
Om 5 voor 11 komen Rudy en Irma aan in Wigny, ze volgen de opvallende
Parsivalpijlen en even later parkeren ze hun wagen op aanwijzing van enkele
parkeerwachters (givers) op de voorziene parking. Al snel zien ze een beetje
verder de gekende groene tenten opduiken en om stipt 11 uur worden Rudy en
Irma – tesamen met een heuse karavaan aan bezoekers - hartelijk verwelkomd op
het kampterrein...
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Bezoekdag
Hanneke en Simon komen meteen afgestormd en vliegen hun ouders in de armen.
Wat een blij weerzien!
-"En... is het hier plezant op kamp?" vraagt Rudy.
-"Jaaaaaa!!!" antwoorden de schelmen in koor. Beide beginnen ze meteen de
spannendste avonturen te vertellen van de voorbije week.
Ondertussen kijkt Irma even om zich heen en ja hoor, haar 3 oudste spruiten zijn
ook onderweg. Al slenteren ze zo erg, dat Irma niet meteen de indruk heeft dat
haar pubers haar gemist hebben. Maar achter die flauwe glimlach om hun lippen,
ontdekt Irma meteen de veelzeggende blik en de fonkelende ogen die alles
verraden.
-"En hoe was het bij jullie?", vraagt Irma nog, maar plots zijn haar 5 bengels
verdwenen...
Fiiiiiiiiieeeeeeeeet Fiiiiiiiiieeeeeeeeet Fiiiiiiiiieeeeeeeeet Fiiiiiiiiieeeeeeeeet
Rudy ziet de verschrikte blik van zijn vrouwtje en zegt snel : "Formatie, weet je
wel?"
Iedereen heeft ondertussen zijn plaatsje in de juiste rij gevonden en de formatie
begint.
-"Nest- en patrouillekreten!"
-"Wit, in 't gelid! Geel, werkt veel! Rood, wordt groot! ... Zwaluwen hoger-op!
... Kapoenen, hand in hand! ... VT's in ... DIENST!"
Rudy en Irma luisteren aandachtig naar de uitleg van groepsleider Hazewind:
"Goeiemorgen, allemaal! Welkom op ons mooie kampterrein! Geen wolkje aan
de lucht, dat ziet er al goed uit... Hier volgt het programma van de dag:
Het is nu voor jullie kwart na 11, volgens onze Parsival-Kampt-Tijd echter nog
maar kwart na tien! Zo meteen, na de formatie, volgt er een korte viering. Na de
viering vertrekken er 2 wandelingen: de ene wandeling is de 'sjarettenwandeling',
d.i. een korte wandeling voor mensen met (of zonder) buggy's. De andere
wandeling is wat langer en ook wat moeilijker, voor de avonturiers onder ons
dus...”
-"Ik heb wel zin om de korte wandeling mee te doen, Rudy. Dan kunnen we de
omgeving hier eens verkennen en genieten van de natuur."
-"Dat klinkt goed! Misschien willen de kinderen ook wel mee..."
"Vanaf 12.30 begint de barbecue en kunnen jullie de hongerige magen vullen met
heerlijk vlees en verse groentjes.”
-"Amai, Rudy, hij kan dat toch wel goed uitleggen, he."
-"Zeg dat wel, Irma, ik krijg er zelfs al honger van!"

“In de namiddag spelen we spelletjes, iedereen die daar zin in heeft, kan zich
inschrijven. Vanaf 17u wordt er stilaan afscheid genomen, want om 17.45 is het
eindformatie en loopt de bezoekdag ten einde. Om 18u gaan de poorten toe.
Voor diegenen die het eerste deel van het dagprogramma al vergeten zijn, of die
van het verschil tussen gewone en kamptijd tureluur worden, kan je alles nog
eens nakijken op dit bord:”

Programma Bezoekdag
Zondag 10 augustus
GMT (PKT)
Ouders en bezoekers worden losgelaten op het kampterrein.
(10u)
11u
11u15 (10u15) Openingsformatie. Met o.a. algemene uitleg + groepsfoto.
Aansluitend korte viering met toneeltje.
Gezamenlijk vertrek van de korte en de lange wandeling.
(11u)
12u
12u30 (11u30) Start barbecue
Namiddagactiviteit. Voorzie eventueel speel/reserve-kledij.
(14u)
15u
Bezoekdag loopt op zijn einde ... beginnen afscheid nemen ;o)
(16u)
17u
17u45 (16u45) Eindformatie.
Ouders en kapoenen vertrekken naar huis.
(17u)
18u

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!
• De bezoekdag is voor de kapoenen de laatste dag van het kamp.
Het is dus de bedoeling dat ze op het einde van de dag met hun
ouders mee naar huis gaan. Mochten hieromtrent problemen
opduiken, gelieve dan contact op te nemen met de takleiding, zodat
er een regeling kan getroffen worden.
• 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. Maak
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 frisdranken, bier en koffie
aan democratische prijzen (zo ook taart en hotdogs). Gelieve lege
glazen terug te brengen naar de toog, laat ze niet rondslingeren op
het terrein. Dank u.
• En nog een bagage-tip voor de leden: Geef je vuile kleren mee
met je ouders, en krijg er 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 de 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. We zitten aan een
riviertje hé ;o)
• 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!
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Terug bus en Camion uitladen
“We zijn er bij-na, we zijn er bij-na, maar nog niet helemaal!!! En we gaan nog
nie naar huis, bijlange nie, bijlange nie, en we gaan nog nie naar huis ... ons
moeder is nie thuis! Hey hey!”
Van ver horen de ouders die op de parking van de bibliotheek staan te wachten,
hun drommels al aankomen. Gezang en gejouw op de bus, brede grijnzen op de
toch wel vermoeide gezichtjes.
Psshhhhhht... de deuren van de bus gaan open en daar komen ze... een bende
vuile, niet erg fris ruikende en o zo vermoeide kinderen. Maar wat een lol
hebben ze beleefd gedurende die 10 dagen. 10 dagen die toch wel veel te snel
om waren!
Ook Irma en Rudy staan tussen de menigte hun bengels op te wachten, bij hen
staat Hanneke ongeduldig te popelen om haar broers en zus terug te zien. Jaja,
daar is Simon al, gevolgd door Keanu.
En Sabrina? Die is ook in zicht, maar is nog even afscheid aan het nemen van
haar leiding.
Even later is het gezinnetje herenigd, buiten Jean-Filip die nog op naploeg is om
de leiding een handje toe te steken bij het inladen van de camion.
-“En Sabrina... hoe mogen we je vanaf nu aanspreken?” vraagt Irma.
Sabrina kijkt even raar op, maar al snel gaat er een lichtje branden. Plechtig en
vol trots verkondigt ze: “Vanaf nu mogen jullie mij Waterschuwe Stekelbaars
noemen!” Snel voegt ze er nog aan toe: “En als je het vergeet, moet je 10 maal
pompen!”.
“Allé, nen derde vis in de familie.” glimlacht Rudy.
Fiiiiiiiiiiiiieeeeeeeet
Fiiiiiiiiiiiieeeeeeeeet
Fiiiiiiiiiiiieeeeeeeet
Fiiiiiiiiiiiiieeeeeeeet
Daar had je dat ondertussen vertrouwde geluid weer van een schrille fluit die de
formatie aankondigde. Iedereen gaat snel in de juiste rij staan.
-“Nest- en patrouillekreten!”
-"Wit, in 't gelid! Geel, werkt veel! Rood, wordt groot! ... Zwaluwen hoger-op!
... VT's in ... DIENST!"
-“Wel, jongens en meisjes, beste ouders hier aanwezig... dit was het dan! Het
kamp zit erop, tijd om moe maar voldaan in een heerlijk badje te weken, lekkere
frietjes naar binnen te schrokken en dan in dat zalig zachte bedje te kruipen.
Maar voor we jullie laten gaan, moeten we eerst nog iets heel belangrijk
vertellen. OP ZONDAG 17 AUGUSTUS KOMT DE CAMION TERUG en die
moet natuurlijk UITGELADEN worden. Vele handen maken het werk licht en

dus ook sneller gedaan, vandaar dat we iedereen vanaf jojo verwachten. Hopelijk
kunnen we nog een keer op jullie rekenen...
Ter plaatse rust... We gaan deze formatie afsluiten met een superluide
tsjikkerlikke, ingezet door de Yak en Okapi!”

Aankomst Leden
Donderdag 14 augustus om 15u op de parking van de bibliotheek
(naast het lokaal).
. welpen, jojo’s, givers
. (kapoenen reeds met bezoekdag naar huis / 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 is niet verplicht!)
ZONDAG 17 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!

ADDENDUM

Overzicht Agenda
juni
24 Din

19 – 21 u

26 Don 19 – 21 u
30 Maa

inschrijvingen kamp
WVG (= werkvergadering) vanaf jojo’s
inschrijvingen kamp
WVG vanaf jojo’s
enkel voor leiding: werkdag in lokaal

juli
01 Din

19 – 21 u

02
03
08
10

Woe
Don 19 – 21 u
Din 19 – 21 u
Don 19 – 21 u

15
17
22
24
29
31

Din
Don
Din
Don
Din
Don

19 – 21 u
19 – 21 u
19 – 21 u
19 – 21 u
19 – 21 u
09 – 17 u

inschrijvingen kamp
WVG vanaf jojo’s
vertrek vt’s op buitenlands kamp Tsjechië
WVG vanaf jojo’s
WVG vanaf jojo’s
WVG vanaf jojo’s
vt’s terug van Tsjechië
WVG vanaf jojo’s
WVG vanaf jojo’s
WVG vanaf jojo’s
WVG vanaf jojo’s
WVG vanaf jojo’s
CAMION INLADEN vanaf jojo’s
’s avond vertrek voorploeg (deel leiding + vt’s)

augustus
01 Vri 05 u 45
04 Maa 9 u
10 Zon 11 – 18 u
14 Don 15 u
17 Zon 09 – 15 u

vertrek givers met de fiets
BUS VERTREK aan het lokaal (kapoenen,
welpen en jojo’s)
BEZOEKDAG (10 – 17 u volgens kamptijd)
einde kamp kapoenen
BUS TERUG aan het lokaal (welpen,
jojo’s en givers)
CAMION UITLADEN vanaf jojo’s

