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ROCK PARSIVAL
Hoe het allemaal begon...
Dag allemaal, ik ben Louis Willem, also known as Mr. Willem. Ik ben general manager
en organisator van vele grote festivals zoals Dour, Pinkpop, Pukkelpop, Maanrock,
Marktrock , … . Jaja, ik heb er al heel wat georganiseerd, mijn lijstje is al fameus lang!
Maar het is echt een prachtberoep. Al die mensen contacteren, al die groepen proberen te
regelen, medewerkers zoeken. En dat voor een paar dagen waarop er duizenden mensen
samenkomen voor allemaal één en hetzelfde ding, optredens van hun favoriete groepen.
Als je die weide dan zo ziet, zo vol met al dat volk, plezier, dat geeft me echt telkens
weer een kick.
Ik merk wel op dat de jeugd die naar de festivals komt, steeds jonger en jonger wordt. Ik
maak me er wel wat zorgen om. Zo’n jonge gastjes, tussen dan soms een hele hoop zatte
20’ers. Daarom ben ik begonnen met het uitwerken van een nieuw concept. Het wordt
een 10-daags festival voor jeugd en kinderen vanaf 6 jaar. Het zal plaats vinden te
Solwaster, dit is een plaatsje in de Ardennen, dicht tegen Spa. Ik heb daar een weide
kunnen regelen, echt een mooie prairie, met een riviertje ernaast. Het zal dus 10 dagen
duren, van 2 augustus tot en met 12 augustus. Slaapgelegenheid en eten wordt voorzien.
Het is uitsluitend voor kinderen en jeugd, ouders zijn er dus niet welkom. Zo wil ik de
jeugd wat meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid aanleren. Voor de jongsten , 6-7
jarigen, is 10 dagen zonder de ouders wel wat lang, daarom is het voor de kleinsten een
weekje.
Tijdens die 10 dagen voorzie ik werkwinkels en optredens, aangepast aan de leeftijd van
de kinderen weliswaar. Daarom deel ik de jeugd ook op in leeftijdscategorieën. Deze heb
ik afgekeken van de scouts. Dus zo hebben we de kapoenen, welpen, jojo’s, givers en
vt’s. Een aantal groepen hebben al bevestigd en kan ik dus al met zekerheid aankondigen.
Zo heeft voor de kapoenen K3 al bevestigd, Eminem voor de welpen en Pink voor de
jojo’s. Voor de givers komt Shaggy al zeker en de vt’s krijgen Britney Spears te zien.
Van andere groepen moet ik nog antwoord krijgen.
En nu moet ik me haasten naar de drukker voor de kaarten en al het andere drukwerk.
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Inschrijvingen
Ticketverkoop Rock Parsival
Voor wie?
Iedereen die actief wil deelnemen aan het bangelijkste festival ter wereld, gaande van
kapoen tot en met leiding. Ouders zijn verplicht thuis te blijven, buiten de daarvoor
voorziene bezoekdag.

Algemene verkoopvoorwaarden
Om tickets aan woekerprijzen tegen te gaan, voelen we ons genoodzaakt om pas vanaf 29
juni onze kassa’s te openen. De loketten zullen slechts op drie dagen open zijn, en telkens
tussen 19u en 21u. Indien de tickets nog niet allemaal verkocht zijn, is er misschien nog
een kleine kans om tickets bij te bestellen tot en met 15 juli. Hierna gaan de loketten
onherroepelijk dicht en worden er geen uitzonderingen meer gemaakt. Tickets worden
enkel verkocht op vertoon van medische fiche en kamptoelating. De kassa’s bevinden
zich in het scoutslokaal van Parsival.
Ouders kunnen zich tevens inschrijven voor de barbecue voor de bezoekdag. Deze dient
pas op de bezoekdag afgerekend te worden.
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Inschrijven
Inschrijven voor het kamp kan op de volgende data in het lokaal, telkens van
19 t/m 21u :
. donderdag 29 juni
. dinsdag 4 juli
. donderdag 6 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 € 80 per persoon.
Uitzonderingen
Behalve voor kapoenen, daarvoor bedraagt de prijs € 55.
Er wordt zelfs rekening gehouden met de kroostrijke gezinnen :
. Elk derde/vierde/... lid van een gezin dat meegaat, betaalt € 60.
. Is dit derde/vierde/... lid een kapoen, dan wordt het € 50.
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Werkvergaderingen
Op een dag in de studio’s van Willem Inc.
K3, Eminem, Pink, Shaggy en Britney zagen het concept van Louis Willem volledig
zitten. Het was voor hen ook iets nieuws, een echte uitdaging. Ze waren allemaal al zelfs
afgezakt naar de studio’s van Willem Inc. Daar mochten ze zich voorbereiden op Rock
Parsival. Gewone optredens en shows konden ze nu natuurlijk niet geven, daar kan je
helemaal geen hele dag mee vullen. Maar ze hadden er wel allemaal iets op gevonden.
K3 stak hele leuke spelletjes in mekaar voor de kapoenen. Eminem leerde sjorren om met
de welpen bangelijke kampen te bouwen in het bos. Pink was allerlei menu’s aan het
samenstellen en uitproberen om die aan de jojo’s aan te leren. Shaggy brak zijn hoofd
over een goede constructie voor de givers en Britney, tja die Britney, zij nam van
iedereen wat en probeerde dat te mengen om ook zo de vt’s bezig te houden. Je hoort het
al: ze waren allemaal druk bezig. Toch hadden de artiesten iedere avond de goede
gewoonte om om 6 u allen tesamen aan tafel te komen om te genieten van een lekker
avondmaal. Maar vandaag was het dinsdag, en verliep het allemaal net iets anders ……
17u50...
Eminem neemt plaats aan tafel en een beetje later komen de meiden van K3 hem
vergezellen.
EMINEM: haa, bloemkool met worst en witte saus, lekkere boerenkost. Die Belgische
keuken is simpel, maar echt goed.
K1 : Aha, dat weet je dan toch. De Belgische keuken is een van de beste van de wereld,
en nog gezond ook, heel wat anders dan bij jullie in Amerika!
K2 : Ik hoop wel dat de worst niet te vettig is hoor, anders krijg ik mijn rokje misschien
niet meer aan, of hangen er van die lelijke zwembandjes over, eeiiik.
K3 : Och, niet overdrijven hé. En euh, waar blijven die andere 3? Het is al 18u. Het eten
komt zo dadelijk!
En jawel, Shaggy komt er aan, wel met een wat vuile t-shirt en een wat slonzige broek.
SHAGGY: Is het eten er al?
K2 : Neen, nog niet, maar dat zal wel niet zo lang ….
Shaggy was al weer verder voor K2 kon uitspreken. Dit was toch niet de gewoonte van
Shaggy???
Maar daar komt ook Britney in allerijl aangelopen met net dezelfde vraag. K2 krijgt nu
niet eens de kans om iets te zeggen want meteen daarna loopt Britney naar de studio’s
waar Pink aan het werk is.
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BRITNEY: Piiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnkkkk!!! Heb jij nog een werkbroek dat ik mag
gebruiken en een grote t-shirt??!!
PINK: Jaja, geen probleem! Kom maar eens kijken.
EMINEM: Hey dude, wat is er hier gaande? Heb ik iets gemist?
K3 : Ik weet het ook niet... Britney had zich zelfs niet geshminkt. Joepie, het eten is daar.
K1 : Komen eten allemaaaaaal!!!!
En daar komen Pink, Shaggy en Britney al naar de tafel toegehold. Vliegensvlug grijpen
ze hun bord van tafel, scheppen ze het vol en dan beginnen ze te eten alsof hun leven
ervan afhangt.
EMINEM: Heey Shaggy dude! Spelen we om ter rapste en om ter meest? Cool, ik doe
mee!!! (“schrok schrok schrok”)
K2: Zeg, varkens. Je moet rustig eten, ervan genieten
K1: En goed kauwen, dat is beter voor je spijsvertering.
Wat de meisjes ook zeggen, het heeft geen invloed op het eetgedrag van de anderen. Wat
een bizarre avond. 10 minuten later komt dan ook nog eens Mr. Willem
binnengewandeld.
K3: Haaa goedenavond, Mr. Willem. Kom je eens kijken hoe het zit met onze
voorbereiding?
BOER: Goedenavond allemaal. Nee, daarvoor kom ik niet, ik kom Shaggy, Pink en
Britney halen.
EMINEM: En waarom mij niet??
K1: En mij?
K2: En mij?
K3: En mij?
BOER: Nee nee, ik heb alleen mensen nodig van de leeftijd van jojo’s, givers en vt’s.
K1: Wat gaat jullie dan doen?
SHAGGY: Wij gaan tenten nakijken…
PINK: en bidonnen uitspoelen…
BRITNEY: en piketten recht kloppen.
BOER: Wij gaan dus al het materiaal dat we nodig hebben voor Rock Parsival nakijken,
zodat al onze festivalgangers en jullie degelijk materiaal hebben. Op dat vlak mag er niets
fout gaan.
K3 en EMINEM: Ahaaa.
BOER: Komaan, we vertrekken, straks is het al 19u voorbij.

7

Werkvergaderingen
Een kamp voorbereiden vergt gigantisch veel werk. Dat kan de leiding niet
alleen. We hopen dan ook op voldoende volk !!!
Daarom, elke dinsdagavond vanaf dinsdag 4 juli, van 19u tot 21u,
verwachten we iedereen vanaf givers om de handen uit de mouwen te
steken.
Jojo’s worden 2 maal verwacht: dinsdag 4 juli en dinsdag 25 juli van 19u
tot 21u.
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Bagage en kampkledij
Voorkant Ticket Rock Parsival

PARSIVAL
2  12 AUGUST

2006

SOLWASTER

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Achterkant Ticket Rock Parsival
Wel & Niet...
Bij het betreden van het festivalterrein zal je mogelijk afgetast worden. Bij weigering
wordt de toegang verboden.
Niet welkom zijn: scherpe voorwerpen, wapens, glas, blik, flessen (glas & plastic),
professioneel audiovisueel materiaal, vouwstoeltjes, grote frigoboxen, parasols, niet
inschuifbare paraplus met pin, plastic of houten bakken, blokken piepschuim, flyers,
stickers en ander promotiemateriaal, helmen, parfum, thermosfles, verfrissingswater in
verstuiver en honden.
Wel toegelaten zijn: geleidehonden voor mensen met een visuele handicap,
eenvoudige wegwerp- of pocketfototoestellen, boterhammen, inschuifbare paraplu
zonder pin, zonnecrème, deodorant en een kleine rugzak.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gelieve ook nog rekening te houden met een aantal specifieke benodigdheden, vermeld in
bijgevoegde lijst.
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Bagagelijst (deel I)
welp

jojo

giver

vt





































sportschoenen
stevige stapschoenen
regenlaarzen
waterschoenen




























zeep (milieuvriendelijk!)
shampoo (milieuvriendelijk!)
washandje
handdoeken
tandenborstel
tandpasta




































???
???
???
???
???



kapoen





















legende:
 Niet vergeten !
 eventueel
kledij
perfect uniform! (bij vertrek op de bus)
ondergoed
kousen
T-shirts
truien
korte broeken
lange broeken
regenkledij
voldoende spelkledij
badpak of zwembroek
totemkledij (enkel als je al een totem hebt)
schoeisel

wasgerief

verkleedkledij
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Bagagelijst (deel II)
kapoen

welp

jojo 

giver

vt

pyjama
slaapzak
carrymat / luchtmatras / veldbed
knuffeldier


























drinkbus
3 slechte keukenhanddoeken
gamel
bestek
drinkbeker





















































































































legende:
 niet vergeten
 eventueel
slaapgerief

eten en
drinken

overige /
diverse
lunchpakket voor de 1ste middag
evt. medicijnen
zonnecrème, petje
waterpistool
zaklamp
flurry-wurry bandje
(=reflecterende strip)
sjortouw (200m, dik)
zakmes
kompas
potlo
 od en papier
postzegels, enveloppen,
adressen (evt. op zelfklevers)
siskaart !
slechte witte T-shirt (die kapot mag)
witte T-shirt (welpen: 2 stuks dus!)
kleingeld voor postkaartjes
legerkledij
Klein rugzakje voor dagtocht

11

Wedstrijd op Rock Parsival

Stel je voor: een heerlijk middagje kuierend door de straten van
Hollywood city, arm in arm met Britney, op zoek naar schattige
babykleedjes voor haar zoontje Sean Preston. Of een heerlijk avondje in
één of andere hippe cocktailbar, waar Shaggy je uitnodigt voor een
sensuele salsa, dicht tegen elkaar... Champagne en aardbeien bij Comme
chez soi, tête à tête met Eminem. In de rups met Karen van K3.
Roddelen over Beyoncé en Shakira in de backstageroom van Pink...

Alles is mogelijk, op Rock Parsival!!!
Hoe kan je winnen?
Zorg ervoor dat je eruit springt, dat je opvalt in de
menigte! Elke dag om 10 uur worden alle
festivalgangers samengebracht op het hoofdplein.
De popsterren zelf zullen ook aanwezig zijn op deze
bijeenkomsten. Dagelijks zullen zij jullie van top tot
teen bekijken en onderzoeken wie uiteindelijk de
grootste fan is!
Als jij eruit komt als grootste fan, maak je kans op
één van bovenstaande prijzen met jouw idool!!!
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Wat moet je doen?
Breng zoveel mogelijk T-shirts, petjes, vlaggen, posters, gadgets of andere typische
dingen mee van jouw idool. Alles waarmee je duidelijk herkenbaar ben als rasechte fan!
Zorg ervoor dat je op hem of haar lijkt: je kapsel, je kleding, je manier van praten, ... Hoe
meer je op je idool gelijkt, hoe meer kans op een prijs!
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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:
welpen:
jojo’s:
givers:
vt’s:

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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 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
bagagebij 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 2- of 3daagse). 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 totem al een totem hebt, meestal als 2ejaars
jojo. Wel totem, maar weet je niet goed wat dit is? Vraag dit dan onopvallend
aan je leiding.
 Snoep en dergelijke mogen niet mee op kamp! Als je jarig bent, 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 zaterdag 29 juli al
ingeladen worden in de vrachtwagen.
 SIS-kaarten worden bij vertrek aan de leiding gegeven. Deze worden dan bij de
medische fiches gevoegd. Vergeet ook de fiche voor de 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 bijv.
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.
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Camion inladen
Handen uit die mouwen!!!
Aangezien we de tickets zo goedkoop mogelijk willen houden, doen we een mega-oproep
naar vrijwilligers. Dit om mee de versterkers en al het nodige materiaal in te laden. De
artiesten zullen er zelfs ook zijn. DE KANS VAN JE LEVEN OM EEN
HANDTEKENING TE VRAGEN. Of om stiekem in het achterwerk van Shaggy te
knijpen. Of als je opgemerkt wilt worden door een van hun managers om als roadie door
het leven te gaan, dan is dit misschien wel de uitgelezen kans. Kom dus allemaal massaal
af naar de plaats bij uitstek (buiten DE party zelf natuurlijk). Nog nooit zal er zoveel
contact zijn tussen fans en idolen. Zelfs de bodyguards hebben beloofd om een handje te
komen helpen.
Voor de vrijwilligers die hun handen niet in hun zakken laat steken, is de organisatie
bereid een ‘specialleke’ te doen.

Camion Inladen
.
.
.
.

iedereen vanaf jojo’s
zaterdag 29 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 en aankomst
Vertrek naar de festivalweide
Op elke festivalweide krijgen de vips een voorkeursbehandeling. Zo zal het ook bij ons
zijn. Wat wilt dat nu zeggen? Zij hebben de eer om het podium van in het prille begin en
zonder de grote massa al eens te bezichtigen. Niet echt de moment om te gaan stagediven denk ik.
Voor de sportieve fans (en ook wel de ongeduldigste) onder jullie hebben we zelfs een
speciale stunt ingelast. Deze mensen kunnen vroeger vertrekken, en dus ook vóór de
anderen op de festivalweide ronddwalen. Het supercoole aan deze optie is dat het met de
fiets gebeurt. Een extra pluspunt op Rock Parsival: het is toegelaten om je met de fiets te
verplaatsen op de festivalweide: bijvoorbeeld van je tentje naar de drankstandjes te, om je
dorst te lessen. Let wel op, we voorzien geen bewaakte fietsenstallingen.
Voor alle andere gillende en hysterische fans hebben we bussen ingelegd. Dit transport is
reeds in de prijs van het ticket inbegrepen. Deze heuse partybussen vertrekken vanop 1
vaste lokatie. Feestpret verzekerd. Er gaat al in de wandelgangen rond dat K3 zelfs mee
op die partybussen zou zitten. Waar wachten jullie op? Schrijf jullie als de bliksem in!

Vertrek:

Voorploeg
. vt’s + leiding
. zondag 30 juli – uur nog af te spreken
. buiten het noodzakelijke (= dus 1 slaapzak ;o)) moet al de bagage mee met de camion

Fiets
.
.
.
.

givers
maandag 31 juli om 06u00 aan het lokaal
wat meebrengen? → zie deel over bagage!
ook hier moet de overige bagage mee met de camion

Bus
. welpen en jojo’s
. woensdag 02 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)
. voor de kapoenen begint het kamp op de bezoekdag. Zij komen wel mee terug met de
bus.
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Terugtocht na het festival
De voorlaatste dag sluiten we de show af met spetterend vuurwerk en special gigs. Ok,
het is niet The Prodigy met zijn ‘Firestarter’. Dan breken we de dag erna met z’n allen de
ganse festivalweide af. Eminem heeft beloofd dat hij een deel van het afbraakwerk aan
zijn hevige fans zal overlaten. Geef toe, het moet er toch eens van komen. Zo’n
enthousiaste fans allemaal bijeen. Nadat iedereen zijn energie opgebruikt heeft, zullen de
partybussen ons komen ophalen om naar de startplaats van het festival te brengen.
Namelijk aan de lokalen van scouts Parsival. En zoals altijd is er voor de Vips een
speciale regeling. Deze mensen kunnen op het einde terecht in de speciale vip-tent om
daar aan de afterparty te beginnen. Deze personen kunnen ook rekenen op een luxe
terugreis in een 4 x 4 limousine naar de plaats van vertrek. Geef toe, ruig terrein vraagt
om ruige middelen.

Aankomst:

Bus
.
.
.
.

Kapoenen, welpen, jojo’s, givers
zaterdag 12 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 is niet verplicht!)
. DINSDAG 15 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!
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POST
Op roze briefpapier...
Ondertussen zijn onze artiesten al een aantal weken bezig met de voorbereidingen voor
Rock Parsival. Dit maakt ook dat ondertussen zowat heel dit kleine landje weet dat ze
zich in het land bevinden. Door echte curieuzeneuzemosterdpotten tussen al die fans is
zelfs hun verblijf-adres in omloop gebracht. Onze artiesten kunnen zich al geen weg meer
banen door de studio’s, enkel en alleen al door de massa’s fanbrieven, kaarten, slipjes,
teddy’s, foto’s, ….
EMINEM: Hej dude, daar begin ik niet meer aan hoor. Al die brieven lezen, laat staan
beantwoorden.
PINK: Haa, mag ik die dan hebben om mijn vuur aan te steken !?
EMINEM: Hooooja, vuur, bangelijk!
K2 : Maar nee, dat kun je toch niet maken. Al die lieve brieven, ik vind dat je daarop
moet antwoorden.
SHAGGY: Maar ben je nou helemaal van de pot gerukt, daar is geen beginnen aan.
K3 : Stuur jij dan nooit brieven terug?
SHAGGY: Nee nooit, enkel mails naar mijn vriendinnen en vrienden.
BRITNEY : En naar ons mama en papa, ik mis hen altijd heel erg als ik zo ver weg ben.
PINK : Ja, mailen doe ik ook, dat is veel rapper en toffer!!
EMINEM: Abso-zeker-weten-luut!
K1 : Zijn wij de enigen die nog brieven schrijfven?
PINK: Haha, precies wel hé...
K2: Dat is niet om mee te lachen, dat is superlief, op een mooi roze briefpapiertje.
EMINEM: hahahahahahahahaha, heehehehehehehe...
En zo ging de discussie over het al dan niet beantwoorden van brieven nog wel even
verder. Tot K2 plots met een argument over de brug kwam, waar niemand iets kon
tegeninbrengen.
K2: OK, jullie stoere popsterren, altijd in luxe en weelde gedompeld... Hoe gaan jullie dit
probleem oplossen?
En K2 begon te vertellen: dat het in de stille Ardennen zo mooi en proper is. Zonder
drukke steden en files en vuile rivieren. Dat er kleine, schattige dorpjes zijn, bestaande uit
een kerk met een paar boerderijen errond. Dat de Vlamingen het wel eens een boerengat
durven noemen, waar niks te beleven valt. Maar niets is zaliger dan terugkeren naar de
natuur, zonder verwarming, elektriciteit, huizen of warm water. En ... email? Da’s uit den
boze in de Ardennen. Daar doen ze ginder niet aan mee. Brieven sturen gebeurt er met de
post, zoals het vroeger overal ging. L’internet? C’est quoi???
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Jaja, die K2 was nog niet van de domsten! Ze had gelijk, volledig gelijk! En de anderen
gaven het toe: de schoonheid van de Ardennen moest bewaard blijven. Zelfs als dit 10
dagen geen email en geen internet zou betekenen.
Mr. Willem, die er ondertussen was komen bijzitten, knikte glimlachend.
Dat hij eigenlijk internet heeft op zijn boerderij, hoefde niemand te weten...

Jantje Smit + WELP
(naam/totem van je spruit + tak)
p/a Louis Willem
Solwaster 24A
4845 (Jalhay)

In geval van nood (ECHT dringende zaken wel te verstaan) kan u bellen
op het GSM-nummer 0475/98.66.09. Dit nummer zal hopelijk steeds
bereikbaar zijn (of spreek een bericht in na de bieptoon).
MAAR ALLEEN IN UITERST GEVAL VAN NOOD!
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Wegbeschrijving
The road to nowhere...
Op een zwoele zondagochtend, ergens midden in de vakantie.
Samson zit al klaar, te wachten op Gertje. Hij zit op het mooie, nieuwe dekentje dat
Gertje gisteren heeft gekocht. Dat is voor op de achterbank, zei Gertje. Want anders
hangt alles vol haar!
Over wiens haar zou Gertje het hebben? Of zou meneer Spaghettie ook meegaan, vraagt
Samson zich af.
Maar daar is Gertje al!
Samson: Joepie joepie joepie, gaan vertrekken naar de Dardennen, Gertje?
Gertje: De Ardennen, Samson. Ja, we gaan nu vertrekken.
GPS: Sla linksaf. Aan het kruispunt ga je rechtdoor.
Samson: Wohooohooo, STOPPEN GERTJE!!! Stoppen, NUUUU!
Gertje remt bruusk en kijkt vragend naar Samson op de achterbank.
Gertje: Wat is er Samson? Je moet toch nog niet plassen, hé!
Samson: Maar nee, Gertje. Heb je dat dan niet gehoord!?! Hier zit een madam in de auto.
Een onzichtbare!
Gertje: Wat zit jij daar allemaal te brabbelen?
Samson: Maar ja, zo’n hele lieve stem. Zeg, maar... Gertje, jij hebt toch niet stiekem
Marlèneke in de koffer gestoken, hé?
Gertje: Marlèneke? Snif, Samson, je weet dat Marlèneke me niet meer wil zien.
Samson: Ha nee, na al uw gefoefel met Karel, of hoe heet dat mens nu weer.
Gertje: KareN, Samson, Karen. En euh... dat mens is een heel lief meisje. Ik zal het je
bewijzen. We gaan haar namelijk bezoeken vandaag.
Samson: Bezoeken? Ze ligt toch niet in de kliniek?
Gertje: Neenee, ze is op Rock Parsival!
Samson: Rock Parsifal?
Gertje: Olalalalaaa, neenee, Samson, Rock ParsiVal, met een V. Dat is een 10-daags
festival in de Ardennen.
Samson: Woooo tof tof tof!!! Gaan we naar een festival!?!
Gertje: Ja, daar rijden we nu naartoe. Dat is echt heel leuk: je kan er wandelen in de
bossen, spelletjes spelen, plonsen in het riviertje, lekkere BBQ eten, ...
Samson: Maar Gertjeuh, is het nog ver?
Gertje: Tja, Samson, de Ardennen liggen hier niet achter de hoek, hé.
GPS: Over 500 meter, sla rechtsaf.
Samson: Maar zeg, daar is die madam weer! Gertjeeeuuuh, wie is dat toch?!?!
Gertje: Maar Samson, dat is de GPS.
Samson: De GPS? Da’s precies wel een lieve madam.
Gertje: GPS staat voor Global Positioning System.
Samson: Ahaaaaa, dat ken ik. Dat is zoiets dat als je heel hard moet remmen, dat uw auto
niet scheef gaat rijden.
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Gertje: Maar nee, Samson, dat is ABS, het Antiblokkeerysteem.
Samson: Woef, laat maar Gertje, dat klinkt allemaal als Chinees. En ik heb al zo’n
honger.
Gertje: Hier zie Samson, een lekker koekje voor jou. En slaap dan maar een beetje...
Samson: Danku, Gertje. Slaapwel, Gertje
Gertje: Slaapwel, Samson.
De weg die Samson en Gertje samen aflegden:
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MECHELEN : Neem de E19 richting Brussel over 12.5 km
R0: Sla linksaf, volg de autosnelweg R0-E40 gedurende 24.8 km (ring van
Brussel, richting Ardennen, niet richting zee)
Neem de autosnelweg E40-A3 richting Luik
Rij voorbij Luik (nog steeds op de E40-A3) en blijf rijden tot aan de afslag naar
de A27-E42
Volg de autosnelweg A27-E42
Neem de afrit Sart
Ga voorbij het bord SART, sla naar rechts af, volg Sart gedurende 250 m
Sla dan naar links af, volg N640 gedurende 650 m
Volg Solwaster gedurende 1.7 km
Aangekomen in Solwaster? Volg vanaf hier de Parsivalpijlen!

Bezoekdag
Welkom, welkom... op onze bezoekdag!
Hoe zalig kan het leven niet zijn! Slapen in de natuur, genieten van de activiteiten op de
wei of in het bos, wegdromen in de schaduw tegen de stam van een dikke boom, wakker
worden van het krekelgezang of het koeiengeloei, zelf je potje koken met dood hout uit
het bos, je ’s ochtends wassen met het koude water van het frisse riviertje naast het
terrein. Heerlijk toch, was het maar elke dag Parsival Rock...
Maar ’t leven kan niet altijd even schoon zijn. Ooit komt er een moment dat onze
voorraden verzwolgen zullen zijn; geen eten meer, geen propere kleren meer, geen fris
water meer, geen droge schoenen meer, geen zeep meer, 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 6 augustus gaan de poorten 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 festivalgangers, deze familiedag is de moment om je opnieuw te bevoorraden.
Propere kledij, droge schoenen en sokken, schoon ondergoed, wat fruit en droge koeken.
Profiteer ervan, want eens de dag voorbij is, zie je ze niet meer terug!
Fragment van een gesprek uit de backstage tent van K3
Karen: - Oooooh, wat leuk!!! Mijn mamaatje komt morgen naar hier! Hopelijk brengt
ze mooie T-shirtjes mee van K3 en sokjes van Gerd en Samson en onderbroekjes van
Big en Betsy en een paar handdoeken van Schuif Af en ...
Kristel: - Ik heb bij ons moeke een Joepie besteld, want mijn lieve Gene Thomas
staat erin met een interview...
Katleen: - Holalalalaaaa, hopelijk met een paar mooie, sexy fotootjes, hihihihi!
Karen en Kristel: Hihihihihi! Oepsie oepsie :o)
Kristel: Ons moeke wou voor mij ook een grote zak snoep meebrengen, maar ik heb
gezegd dat ze dat niet moest doen, hoor. Snoepjes horen niet thuis in de natuur. De
koeien hebben toch ook geen snoepjes? Of de kippen of de vogeltjes?
Katleen: Mmmm, aardbeitjes...
Karen: Aardbeitjes?
Katleen: Ja, jeirbezekes, zoals ze zeggen. Dat gaat ons mamie meebrengen morgen.
Een hele grote bak jeirbezekes, voor al onze lieve kapoenenvriendjes!
Kristel: Jippie jippie jeirbezekes...
Karen: Eten wij als mezekes...
... en zo werd de superhit ‘Jeirbezekes en mezekes’ van K3 geboren!
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Programma Bezoekdag
GMT

Zondag 6 augustus

(PKT)
(10u)

Ouders, kapoenen en bezoekers worden losgelaten op het
kampterrein.
11u15 (10u15) Openingsformatie, met o.a. algemene uitleg.
Aansluitend korte viering met toneeltje.
(11u)
Gezamenlijk vertrek van de korte en de lange wandeling.
12u
12u30 (11u30) Start barbecue.
(14u)
Namiddagactiviteit. Voorzie eventueel speel-/reserve15u
kledij.
(16u)
Bezoekdag loopt op zijn einde ... beginnen afscheid nemen
17u
;o)
17u45 (16u45) Eindformatie + groepsfoto
(17u)
Ouders vertrekken naar huis.
18u
11u

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
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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.
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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Overzicht agenda
Fragment uit het dagboek van de vrouw
van manager/organisator Mr. Willem
Liefste dagboek
vrijdag 28 juli
Ik kan niet meer, het gaat niet meer, het is alsof hij me niet meer ziet staan! Onze Louis is
tegenwoordig nooit meer thuis! Altijd vroeg de deur uit, pas ’s avonds laat terug. Ik moet
hier alles alleen doen, heel het huishouden. Plezant is anders! Maar ja, Parsival Rock,
hé... Nu hij weer iets nieuw in zijn hoofd heeft, kan hij het niet laten rusten. Dat moet
eerst allemaal in orde zijn en dan pas zal hij gerust in de zetel kunnen zitten naast mij.
Camions inladen, materiaal nakijken, tenten bestellen en checken, de ticketverkoop
begeleiden, ... Zucht, was het al maar voorbij.
vrijdag 4 juli
Wauw zeg, wat een feest! Het festival is ondertussen begonnen. In het begin moest ik er
niets van weten, al die lawaaimakers hier in de rustige bossen van Solwaster... Maar elke
dag werd ik een beetje nieuwsgieriger. Tot ik me gisteren niet meer kon houden. Van
achter een dikke boom ben ik de boel ben gaan bespionneren. De festivalgangers blijken
allesbehalve lawaaimakers te zijn. Ze zijn leuke kinderen die spelletjes spelen,
wandelingen maken, koken op houtvuurtjes en ’s avonds gezellig liedjes zingen aan het
kampvuur. Ik ben vandaag meegegaan met Louis, vers water gaan brengen voor de
kindjes. Wat een leuke bende! Ik denk dat ik morgen terug ga!
U zal het zo meteen wel merken: een aantal activiteiten
zijn in het lichtgrijs getypt! Dit wil zeggen dat enkel
VT’s en leiding in het lokaal worden verwacht. Givers
en Jojo’s moeten dan niet komen. Op deze manier kan
de leiding op donderdag kleinere klusjes uitvoeren
waarvoor je niet veel volk nodig hebt. Bovendien
kunnen we dan klaarleggen wat er dinsdag moet
gebeuren.
Ja hoor, op dinsdag is alle hulp van harte welkom!
Zorg ervoor dat je minstens een aantal
werkvergaderingen hebt meegedaan, al is het maar om
al wat in de sfeer te komen... ;-)
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Overzicht Kalender
voor op de ijskast, boven uw bed, op het toilet, in uw agenda, ...!

juni
! 29 Don 19 – 21 u

inschrijvingen kamp
WVG (= werkvergadering) voor VT’s - leiding

juli
! 04 Din 19 – 21 u
!
! 06 Don 19 – 21 u
11 Din 19 – 21 u
13 Don 19 – 21 u
18 Din 19 – 21 u

20
! 25
27
! 29
!

Don
Din
Don
Zat

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

! 31 Maa 6u

inschrijvingen kamp
WVG voor jojo’s – givers – VT’s – leiding
inschrijvingen kamp
WVG voor VT’s – leiding
WVG voor givers – VT’s - leiding
WVG voor VT’s – leiding
WVG voor givers – VT’s – leiding.
Als je nu nog niet bent ingeschreven voor het
kamp is het al te laat.
WVG voor VT’s – leiding
WVG voor jojo’s – givers – VT’s – leiding
WVG voor VT’s – leiding
CAMION INLADEN vanaf jojo’s
Givers, leiding en vt’s bagage inladen
’s avond vertrek voorploeg (deel leiding + vt’s)
vertrek givers met de fiets

augustus
!
!
!
!
!
!
!

02 Woe 9 u
06 Zon 11 – 18 u
12 Zat

15 u

15 Din 09 – 15 u
17 Don 19 – 21 u

BUS VERTREK aan het lokaal (welpen en
jojo’s)
BEZOEKDAG (10 – 17 u volgens kamptijd)
begin kamp kapoenen
BUS TERUG aan het lokaal (kapoenen,welpen,
jojo’s en givers)
CAMION UITLADEN vanaf jojo’s
WVG voor VT’s - leiding
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Mee te geven bij vertrek bus!!!
Woensdag 2 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: …………………………………………………………………………..

Tijdstip toediening
Naam medicatie

Toedieningswijze

Hoeveelheid

8u

12u 16u 20u

Dit papier samen met de medicatie afgeven aan de leiding op woensdag 2
augustus!!!
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KampToelating (1 per kind)
Ondergetekende: _________________________________________________
ouder of voogd van (naam en voornaam): ______________________________
geeft hem/haar de toelating om deel te nemen aan het kamp te Solwaster
van 06 – 12 augustus 2006 (voor kapoenen)
van 02 – 12 augustus 2006 (voor de andere leden)
datum en handtekening:

Inschrijving Barbecue

zondag 6 augustus 2005
Ik ___________________________________
(naam + tak oudste lid op kamp ________________________________ )

schrijf in voor ______ personen en betaal dus ______ x € 8,00 = ______ €
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.
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