modelbouwpakket

“een scout op kamp in Graide”
versie 2008

HANDLEIDING

INHOUD

In dit pakket “een scout op kamp in Graide” vindt u:
- benodigdheden
- opstartkosten
- thema naar keuze
- lancering project
- nationale voorstelling project
- infofiche voor kandidaat-testdummy
- adres hoofdzetel en route
- toelating project
- medische fiche

Dit pakket is geschikt voor kinderen van 6 tot 25 jaar.
Moeilijkheidsgraad: **

Verantwoordelijke Uitgever: O. Kariboe en A. Chinchilla, Parsival, 2008

BENODIGDHEDEN
Dit pakket vereist:

niet vergeten
eventueel
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kledij
perfect uniform
ondergoed
kousen
T-shirts
korte broeken
lange broeken
regenkledij
truien
badpak of zwembroek
totemkledij (voor de getotemiseerden onder ons)
verkleedkledij
stevige jeansbroek zonder gaten
slechte zwarte of donkerblauwe T-shirt
schoeisel
sportschoenen
stevige stapschoenen (hoort bij uniform)
regenlaarzen
waterschoenen
wasgerief
zeep (milieuvriendelijk)
shampoo (milieuvriendelijk)
washandje
handdoeken
tandenborstel
tandpasta

slaapgerief
pyjama
slaapzak
carrymat/luchtmatras/veldbed
knuffeldier
eten en drinken
drinkbus
3 slechte keukenhanddoeken
gamel
bestek
drinkbeker
overige
lunchpakket voor de eerste middag
eventuele medicatie
zonnecrème
petje
waterpistool
zaklamp
flurry-wurry bandje
sjortouw (200m, dik)
zakmes
kompas
potlood en papier
postzegels, enveloppen
adressen (eventueel op zelfklevers)
SIS-kaart
kleingeld voor postkaartjes
kortingkaart voor de trein
oude paraplu

OPGELET
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 2- of 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 totem al een totem hebt, meestal als tweedejaars 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 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 vrijdag 1 augustus al ingeladen
worden in de vrachtwagen.			
SIS-kaarten geef je bij vertrek aan de leiding.
Deze worden dan bij de medische fiches gevoegd.
Vergeet ook de fiche voor de medicijnen niet.

SPECIFIEKE BAGAGE GIVERS
Bij het vertrek met de fiets op zondag 3 augustus:
. das + blauwe Parsival t-shirt aandoen
. meebrengen:
flurry-wurry
drinkbus
picknick voor onderweg (tenminste voor 1e middag)
krachtvoer (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)
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.
Givers vertrekken op zondag 3 augustus om 06u aan het lokaal.

OPSTARTKOSTEN
Een kamp bij Parsival kost vanaf dit jaar 90 euro per persoon.
Uitzonderingen
Kapoenen gaan geen volledig kamp mee en betalen dus maar 65 euro.
Elke derde of volgende lid van een gezin dat meegaat, betaalt 70 euro, als het derde of
volgende lid een kapoen is, wordt het 55 euro.
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.

BETALING OPSTARTKOSTEN
Inschrijven voor het kamp kan op de volgende dagen in het lokaal, telkens van 19u tot 21u:
- dinsdag 24 juni
- donderdag 26 juni
- dinsdag 1 juli
- donderdag 3 juli
Als je echt niet kan langskomen in het lokaal op de bovenstaande dagen, verwittig dan
iemand van de leiding. Eventueel kunnen we nog iets regelen.
Het belangrijkste is dat iedereen voor 10 juli is ingeschreven. Vanaf dan worden er al een
heleboel inkopen gedaan, en is er geen garantie meer dat je nog meekan.
Wat breng je mee per kind naar de inschrijving:
- een kamptoelating (zie achteraan)
- een medische fiche (idem)
- een inschrijving voor de barbecue op de bezoekdag. Per gezin is 1 inschrijving voldoende.
- het kampgeld

THEMA NAAR KEUZE
We gaan dit jaar niet zomaar op kamp, we gaan niet
alleen vrienschapsbanden versterken en kuiten
verdubbelen, we gaan werken. In een fabriek!
Jawel, het kampthema dit jaar is FABRIEK. Dat
resulteert niet alleen in een spannende reeks kampverhaaltjes, maar ook in originele verkleedkledij bij
de leden.
Kapoenen worden de bazen van de fabriek. Zij
verkleden zich in directeurs en directrices, secretarissen en secretaresses.
De welpen hebben er genoeg van, ze staken! Zij
verkleden zich in vakbondslui (denk aan de plastic
zakken) en stakers. Protesteren maar!
Jojo’s denken dit jaar uitsluitend aan hygiëne. Deze
normaal toch wel vieze bende wordt de kuisploeg.
Givers, zulke mannen maken ze niet meer. Maar
willen we dat? Daarom dat de givers zich verkleden
als een product. Wat kan een fabriek zoal maken?
Samenwerken mag altijd.
Vt’s, die lawaaierige hoop, worden de fabriek. Zij
worden een constructie, een perpetuum mobile die
eender wat kan maken.
En de leiding? Dat blijft een verrassing.

VOORBEREIDINGEN
Om het kamp terdege te kunnen voorbereiden, hebben we jullie hulp nodig. Iedereen vanaf
jojo vragen we om te komen helpen op de werkvergaderingen en bij het in- en uitladen van
de camion.
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inschrijvingen (werkvergadering leiding en vt’s)
werkvergadering vanaf jojo’s
inschrijvingen
papierslag
inschrijvingen (werkvergadering leiding en vt’s)
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vertrek voorploeg
camion uitladen

LANCERING PROJECT
We vertrekken dit jaar niet aan het lokaal, maar aan het Groot Station van Mechelen (GSM).
Terwijl de welpen en de kapoenen met de bus vertrekken, stappen de jojo’s op de trein. Alle
bagage gaat wel mee met de bus.
We spreken af om 09u op de parking achter het station.
Zeker niet vergeten mee te brengen bij het vertrek:
- medische info moest die nodig zijn
- reispilletjes voor de reiszieken onder ons
- SIS-kaart

EINDE PROJECT
Net zoals het vertrek, zal ook de aankomst aan het station in Mechelen zijn. Zowel de jojo’s
als de givers komen met de trein terug, Hun bagage zit bij de welpen op de bus.
Omstreeks 17u komen we daar aan. Na de formatie mag iedereen dan eindelijk naar huis!
Voor de ouders van jongere leden, vergeet de SIS-kaart van je kind niet terug te vragen aan
de leiding.

NATIONALE VOORSTELLING PROJECT
Op zondag 10 augustus is het zover. Dan stelt scouts Parsival haar fabrieksterreinen open
voor nieuwsgierige ouders, bedrijfsspionnen en snoepleveranciers.
VERLOOP BEZOEKDAG
Op kamp draaien we onze klok een uurtje terug. Zo kunnen de jongsten ook een avondspel
spelen zonder het veel te laat te maken.
De ouders leven op de bezoekdag dus in GMT (GroteMensenTijd) terwijl Parsival op PKT
(ParsivalKampTijd) leeft.
GMT
11u
11.15u

PKT
(10u)
(10.15u)

Ouders en bezoekers worden losgelaten op het kampterrein.
Openingsformatie met algemene uitleg.
Tijd voor de eerste knuffels en zakken snoep.
12u
(11u)
Gezamenlijk vertrek van de korte en de lange wandeling.
12.30u (11.30u) Start van de barbecue.
15u
(14u)
Namiddagactiviteit. Voorzie eventueel speel- of reservekledij.
17u
(16u)
Start van de (korte) viering.
17.45u (16.45u) Eindformatie en groepsfoto.
18u
(17u)
Vertrek van de ouders en de kapoenen naar huis.
ROUTEBESCHRIJVING
- Neem de E19 richting Brussel.
- Op de R0 volg je de autostrade richting Namen.
- Neem autostrade E411-A4.
- Neem afrit 23 (Wellin Han-sur-Lesse) en volg de N94.
- Sla linksaf op de N835.
- Passeer een rotonde en sla rechtsaf op de N835.
- Sla linksaf in de Rue des Ecoles.
- Volg de Mont.
- Sla linksaf de Rue de Sodumont.
- Volg de Rue de Gembes.
- Bij aankomst in Graide, volg je de Parsivalpijlen naar het kampterrein.

ADRES HOOFDZETEL
Brieven voor de klein mannen stuur je naar dit adres:
Siska Schieters JOJO
(naam/totem van je kind + tak)
p/a Nollevaux Jean-Pol
Rue du Progrès 125
5555 Graide
Niet vergeten:
Aangezien snoep op kamp niet mag,
hoort daar ook het snoep aankomen
per post bij.

OPMERKING
Om alles tot een goed einde te laten
verlopen, vragen we aan iedereen
vanaf jojo om zo veel mogelijk naar
de werkvergaderingen te komen. Hoe
meer volk, hoe minder werk ieder moet
doen. Of vertaald naar het camion inen uitladen: hoe sneller iedereen weer
naar huis kan.

MEDISCHE FICHE
- Gelieve deze informatie 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 kind tussen de invuldatum van
deze fiche en het begin van het kamp, meld dit dan telefonisch of bij het vertrek.
- De SIS-kaart geeft u af bij het vertrek.
Werkjaar
Tak
Geboortedatum
Adres

2007-2008

Naam
Voornaam
Telefoon

Als u afwezig bent tijdens de periode van het kamp, noteer hier dan uw voorlopig adres of
het adres van een andere persoon die bereikbaar is (bv. familie).
Naam
Telefoon
Adres
Gegevens van uw huisarts:
Naam: ................................................................................................................................................................
Telefoon: ...........................................................................................................................................................
Uw kind mag deelnemen aan normale scoutsactiviteiten:
Sport
Ja
Nee
Spel
Ja
Nee
Tochten
Ja
Nee
Zwemmen
Ja
Nee
Zijn er punten waar de leiding rekening mee moet houden?
(vlug moe, bedwateren, slaapwandelen, gevoelig voor zon ...)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Zijn er ziekten te melden?
(astma, suikerziekte, huidaandoening, hooikoorts, epilepsie, hartaandoening ...)
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Is uw kind gevoelig of allergisch voor geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen?
Zo ja, welke?
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Moet uw kind bepaalde medicatie nemen? Zo ja, welke en in welke dosering?
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Werd uw kind ingeënt tegen klem (tetanus)? In welk jaar?
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Andere inlichtingen of opmerkingen:
(gedragstoornissen, gevoeligheden ...)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

INSCHRIJVING PROJECT
Ondergetekende: ............................................................................................................................................
Ouder of voogd van (naam en voornaam): ...............................................................................................
geeft hem/haar de toelating om deel te nemen aan het kamp te Graide
van 4 tot 10 augustus (voor kapoenen)
van 4 tot 14 augustus (voor de andere leden).
Datum en handtekening:

INSCHRIJVING BARBECUE BEZOEKDAG
zondag 10 augustus 2008

Ik .......................................................................................................................................................................
(naam + tak oudste lid op kamp)
schrijf in voor .................. personen en betaal dus .................. x 8 euro =
op de bezoekdag zelf.
Handtekening

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

MEDISCHE INFO VOOR BIJ VERTREK BUS
Beste ouders,
Tussen het inschrijven en het vertrek op kamp zit er hele tijd tussen. Misschien heeft uw
kind in die tijd nog iets voorgehad? Daarom vragen wij, als een laatste check-up, dat u
hierop invult welke medicatie uw kind nodig heeft (of kan hebben) op kamp.
Naam kind: ..............................................
Tak: ..........................................................

Naam medicatie

Toedieningswijze

Hoeveelheid

Tijdstip
toediening

