Het verhaal van het nieuwe
ontdekte onbewoonde eiland!

Richtlijnen voor het grote avontuur!
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Inhoud
We nemen dit jaar een stap in het duister. We trekken naar een onbewoond
eiland. Wat brengt het jullie en naar waar gaan we? Moeten we ons inenten
en wat moeten we meenemen? Neem deze richtlijnen grondig door!
Wanneer je dit kent, mag je mee in ons avontuur stappen!
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1 WAAR SITUEREN WE HET EILAND?

Het onbewoonde eiland is omgeven door een zee van bossen, in de
zuidelijke hoek van de Ardennen. Nabij Virton, ontdekten we het nieuwe
eiland Gérouville. Een klein gehuchtje met voldoende ruimte voor een
enthousiaste bende scouten.

Wil jij toch enige vorm van communicatie met onze onbewoonde wereld,
dan kan je naar het volgende adres een briefje, kaartje, pakketje sturen:
Jantje Smit + WELP
(naam/totem van je spruit + tak)
p/a Tignèe Pascal
Petite Rue 159
B-6769 Gérouville

2 VERTREKDATA? WANNEER VERTREKKEN WE OP AVONTUUR?

Algemeen vertrek : maandag 2 augustus 2010!
Kapoenen, welpen en jojo’s stappen in het avontuur maandag 2 augustus. Zij
worden verwacht om 9u aan het lokaal. Wees op tijd want de bus vertrekt!
Vergeet niet je Sis-kaart bij vertrek af te geven aan de leiding! Medicatie kan
je ook aan de leiding geven, voorzie dit van naam, tak en nodige uitleg.
Alle bagage gaat mee met de bus.

Speciaal vertrek : GIVERS : zaterdag 31 juli
De givers gaan volledig op in het avontuur en vertrekken met de fiets naar
ons onbewoonde eiland.
Givers vertrekken op zaterdag 31 juli om 5u aan het lokaal.
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3 AANKOMSTDATA? WANNEER LOOPT HET AVONTUUR TEN EINDE?

Voor de kapoenen eindigt het avontuur op ons eiland op zondag 8 augustus.
7 dagen avontuur voor de allerkleinsten. Langer kunnen ze de mama’s en
papa’s niet missen. Zij mogen gepakt en gezakt terug vertrekken met de
ouders op het einde van de bezoekdag.
Welpen, jojo’s en givers keren terug met de bus donderdag 12 augustus. Net
zoals vertrek, zal de aankomst voorzien zijn aan het lokaal. De bagage zit in
de bus.
Omstreeks 17u30 komen we aan. Na de formatie mag iedereen dan eindelijk
naar huis! Voor de ouders van de jongere leden: vergeet de SIS-kaart van je
kind niet terug te vragen aan de leiding.

Bie, Ba en Boe zijn met hun kleine
vlot aangespoeld op een onbekend
eiland. Moe van een lange tijd op zee
te dobberen, toch zijn ze benieuwd
waar ze zijn aangekomen. Ze weten
niet naar ze zijn, dus trekken dan
maar op verkenning.
Bie die over het strand loopt merkt
op “Ba en Boe hier staan wel veel bomen hé”.
Boe reageert “Ja dat kan je al wel eens tegenkomen op een eiland”.
“Laten we het eiland verkennen” stelt Ba voor.
Na een tijdje rond te wandelen en nog steeds niemand zijn tegen te komen,
merkt Bie op “we zijn hier precies alleen”.
Boe zegt “misschien is dit een onbewoond eiland, waar nog nooit iemand is
geweest..”
“Dan hebben wij dat nu ontdekt” zegt Ba!
Opeens geruis in de bosjes en luid gekrijs van vogels….
Wil jij weten hoe dit avontuur afloopt? Ga dan zeker mee op kamp!
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4 DE BENODIGHEDEN VOOR OP HET EILAND:
Niet vergeten
Eventueel
Niet
Wat is belangrijk om mee te nemen naar het eiland?

K

W JJ G VT

KLEDIJ
perfect uniform (aandoen bij vertrek)
ondergoed
kousen
t-shirts
korte broeken
lange broeken
regenkledij
truien
badpak/zwembroek/bikini
totemkledij (voor de getotemiseerden onder ons)
verkleedkledij thema
witte t-shirt
Voldoende speelkledij
Extra slechte kledij
SCHOEISEL
sportschoenen
stevige stapschoenen (hoort bij uniform)
regenlaarzen
waterschoenen/sandalen
WASGERIEF
zeep (milieuvriendelijk)
shampoo (milieuvriendelijk)
washandje(s)
handdoeken
tandenborstel
tandpasta
kam/haarborstel

5

SLAAPGERIEF
pyjama
slaapzak
carrymat/luchtmatras/veldbed
knuffeldier
ETEN EN DRINKEN
drinkbus
3 slechte keukenhanddoeken (met naam op)
gamel
bestek
drinkbeker
OVERIGE
lunchpakket voor de eerste middag
eventuele medicatie
zonnecrème/aftersun
petje
waterpistool
zaklamp
flurry-wurry bandje (fluoricerend bandje)
sjortouw (200m, dik)
zakmes
kompas
potlood en papier
postzegels, enveloppen
adressen (eventueel op zelfklevers)
SIS-kaart
kleingeld voor postkaartjes
strip/boek
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OPGELET!
Voorzie zoveel 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 ervoor dat de bagage
bij aankomst sneller bij de juiste tak terecht komt.
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 nemen best een valies mee, daar vinden ze
hun gerief makkelijker in terug.
Een klein rugzakje is handig voor op dagtocht en vertrek op ontdekkingsreis
voor een lunchpakket en regenjas.

Totemkledij is alleen nodig als je een totem hebt, meestal vanaf derdejaars
jojo. Heb je een totem, maar weet je niet goed wat dit is? Vraag dan voor
het begin van ons avontuur onopvallend raad aan je leiding.

Snoep en dergelijke mogen niet mee op ontdekkingsreis! Als je verjaart, kan je
wel op voorhand iets met je leiding afspreken.

Hetzelfde geldt voor gsm’s (!), walkmans, radio’s, computerspelletjes en wat
nog allemaal. Thuislaten die boel! Dit gaat alleen maar stuk tijdens het
avontuur.

Bagage givers (gaan met fiets), vt’s en leiding (voorploeg) moet vrijdag 30
juli 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 medicijnen niet.

7

5 SPECIFIEKE BAGAGE GIVERS:
Bij het vertrek met de fiets op zaterdag 31 juli:
• Das + blauwe Parsival t-shirt aandoen
• Fietsbroek mag maar moet niet
• Fietshelm VERPLICHT!
Meebrengen:
• Flurry-wurry
• Drinkbus (gevuld)
• Picknick voor onderweg (tenminste voor 1e middag)
• Krachtvoer (komkommer, chocolade, appels, koeken, suikers,..)
• Regenjas en/of zonnecrème al naargelang de weersvoorspellingen
• Reserveband
• Plakgerief
• Pomp (dunne of dikke chepappen naargelang de band)
• Fietsslot
• Slaapzak
• Matje
• 10 à 15 euro (om ’s avonds iets te gaan eten)
Controleer ALLES voor je vertrekt! Ga eventueel langs bij de fietsenmaker!
Banden, lichten, 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 zaterdag 31 juli om 5u aan het lokaal. Wees op tijd!
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6 AANGEPASTE KLEDIJ VOOR OP HET EILAND:
Aangekomen op het eiland zal je je kunnen verenigen met je soort. Op het
eiland worden speciale dieren/mensen/andere ontdekt.
Om ons zo goed mogelijk aan te passen aan het eiland, brengen we
speciale kledij mee.
Check snel hieronder welke aangepaste kledij je moet meenemen:

o
o
o
o
o

Kapoenen :: exotische dieren
Welpen :: piraten
Jojo’s :: chinezen
Givers :: leger
Vt’s :: ruimtewezens/marsmannetjes
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7 WELKE INVESTERING IS NODIG VOOR DE ONTDEKKINGSREIS?
Een kamp bij Parsival kost 90 euro per persoon.
Uitzonderingen:
Kapoenen gaan geen volledig kamp mee en betalen dus maar € 65.
We houden ook rekening met kroostrijke
gezinnen.
• elk derde/vierde/… lid van een gezin dat
meegaat, betaalt € 70.
• Is het derde/vierde/… lid een kapoen, dan
wordt het € 60.

8 BETALING VAN DE ONTDEKKINGSREIS NAAR
HET ONBEWOONDE EILAND:
Inschrijvingen voor het kamp kan op volgende
dagen in het lokaal, telkens van 19u tot 21u:
• Dinsdag 22 juni
• Donderdag 24 juni
• Dinsdag 29 juni
• Donderdag 1 juli

TIP leden: het is
superhandig als je je
bagage op voorhand in 2
stapels verdeelt, één tot op
de bezoekdag, de 2de voor
het 2de deel van het kamp.
Laat je ouders die 2e stapel
met de bezoekdag
meebrengen en geef al je
vuile was direct mee terug.

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 al een heleboel inkopen gedaan en is er geen garantie meer dat je
nog meekan.
Wat breng je mee per kind naar de inschrijvingen:
• Een kamptoelating (zie achteraan)
• Medische fiche (achteraan)
• Een inschrijving voor de barbecue op de bezoekdag.
Per gezin is 1 inschrijving voldoende (achteraan)
• Het kampgeld
Tijdens de inschrijving wordt er een bewijs van betaling meegegeven.
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9 VOORBEREIDINGEN VOOR VERTREK
Om het kamp goed te kunnen voorbereiden, hebben we jullie hulp nodig.
Iedereen vanaf giver vragen we om te komen helpen op de
werkvergaderingen en bij het in- en uitladen van de camion.
Juni

Juli

Augustus

22

din

19u – 21u

Inschrijvingen
Werkvergadering leiding en vt’s
Inschrijvingen
Werkvergadering vanaf givers
Papierslag
Inschrijvingen
Werkvergadering leiding + vt’s

24

don

19u – 21u

26
29

zat
din

19u – 21u

1

don

19u – 21u

6
8
13
15
17/18

19u – 21u
19u – 21u
19u – 21u
19u – 21u

20
22
27
29
30

din
don
din
don
zat/
zon
din
don
din
don
vrij

19u – 21u
19u – 21u
19u – 21u
19u – 21u
9u - einde

Werkvergadering leiding + vt’s
Werkvergadering vanaf givers
Werkvergadering leiding + vt’s (eventueel)
Werkvergadering leiding + vt’s (eventueel)
Camion inladen vanaf jojo’s
Vertrek voorploeg

15
17

zon
di

9u - einde
19u – 21u

Camion uitladen vanaf jojo’s
Werkvergadering leiding + vt’s

Inschrijvingen
Werkvergadering vanaf givers
Werkvergadering leiding + vt’s
Werkvergadering vanaf givers
Werkvergadering leiding + vt’s
Werkvergadering vanaf givers
Werkweekend leiding + vt’s

Camion inladen
• Iedereen vanaf jojo’s
• Vrijdag 30 juli, om 9u paraat aan het lokaal (reken tot 16u)
• Niet in uniform aangezien dat proper moet zijn als je vertrekt!
(werkkledij)
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10 SPECIALE BEZOEKDAG OP HET EILAND
Op zondag 8 augustus is het zover. Dan stellen de nieuwe eilandbewoners
het eiland open voor nieuwsgierige ouders, nieuwe verstekelingen,
cruisegasten, vissers,…
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 in GMT (GroteMensenTijd= het normale
uur) terwijl Parsival op PKT (ParsivalKampTijd = normale uur 1 uur
teruggedraaid) leeft.
GMT

PKT

11u

(10u)

11u15

(10u15)

12u

(11u)

Ouders en bezoekers worden losgelaten op de
kampterrein
Openingsformatie met algemene uitleg
Tijd voor de eerste knuffels en zakken snoep
Gezamenlijk vertrek van korte & lange wandeling

12u30

(11u30)

Start BBQ

15u

(14u)

17u45

(16u45)

Namiddagactiviteit. Voorzie eventueel speel- of
reservekledij
Eindformatie en groepsfoto

18u

(17u)

EINDE BEZOEKDAG
Vertrek van de ouders en de kapoenen naar huis

ROUTEBESCHRIJVING:

•
•
•
•
•
•
•
•

MECHELEN: Neem de E19 richting Brussel
RO: volg autosnelweg R0-E40 richting Ardennen
Neem autosnelweg E411 Namen- Luxemburg
Neem afrit 29-Habay op de E411
Volg de N87 richting Virton
7 a 8 km N87 volgen
U komt aan in Meix-devant-Virton.
Volg vanaf nu de Parsivalpijlen!.

Voor de GPS’ers onder ons. Dropskern van Gérouville in geven en u komt Parsivalpijlen tegen
onderweg.
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11 RICHTLIJNEN TIJDENS BEZOEKDAG:
• 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. Wij
appreciëren de zorg van jullie aan ons materiaal.
• Wij voorzien aan ‘onzen toog’ gekoelde frisdrank, bier en koffie aan
democratische prijzen (zo ook taart). Gelieve lege glazen terug te
brengen naar de toog, laat ze niet rondslingeren op het terrein.
Dank u.
• Givers proberen vandaag ook hun fiets mee te geven. Met je
ouders, of misschien is er iemand met een aanhangwagen die bereid
is je fiets mee te nemen? De camion is het alternatief, maar dat is
misschien niet zo een goed idee…
• Ook al is het midden augustus, putteke zomer… Houd rekening met
de weersomstandigheden (aangepaste kledij!). Ook is reserve- of
speelkledij misschien geen overbodige luxe.
• Gelieve de uren van de bezoekdag te respecteren. Dat wil
zeggen: geen toegang op het kampterrein voor 11u00 en na 18u00.
Uiteraard helemaal niet op andere dagen!
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12 INSCHRIJVING BBQ

Inschrijving Barbecue
zondag 8 augustus 2010

Ik ___________________________________
(naam + tak oudste lid op kamp ________________________________ )

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

Handtekening.

Voor de leden die mee op kamp zijn, hoef je niet te bestellen !
Hun barbecue is immers inbegrepen in de kampprijs.
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13 TOELATING TOT HET EILAND IS VEREIST
Om mee te mogen op onze ontdekkingsreis naar het onbewoonde eiland
vragen we om deze kamptoelating in te vullen. Dit is belangrijk voor de
verzekering.
Zo vinden we je altijd terug op het eiland.

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
Gérouville
• van 02 – 08 augustus 2010 (kapoenen)
• van 02 – 12 augustus 2010 (voor de andere leden)

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
Gérouville
• van 02 – 08 augustus 2010 (kapoenen)
• van 02 – 12 augustus 2010 (voor de andere leden)
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14 MEDISCHE FICHE
•

•

•

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

Werkjaar 2009 - 2010

Naam

Tak

Voornaam

Geboortedatum

Telefoon

Adres

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

Naam
Adres

Naam en telefoonnummer van uw huisarts
Telefoon

Naam

Mag uw zoon/dochter deelnemen aan normale scoutsactiviteiten?
Sport □ Ja

□ Neen

Spel □ Ja

□ Neen

Tochten □ Ja

□ Neen
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Zwemmen □ Ja

□ Neen

Zijn er punten waarmee de leiding rekening moet houden?
(vlug moe, bedwateren, slaapwandelen, gevoelig voor de zon, …)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Zijn er ziekten te melden? (Astma, suikerziekte, huidaandoeningen, hooikoorts,
epilepsie, hartaandoening, …)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Is uw zoon/dochter gevoelig of allergisch voor geneesmiddelen,
levensmiddelen, of andere stoffen? Zo ja, welke?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Moet uw zoon/dochter bepaalde medicatie nemen? Zo ja, welke? In welke
dosering?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Werd uw zoon/dochter ingeënt tegen de klem(tetanus)? In welk jaar?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Andere inlichtingen of opmerkingen?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Datum en handtekening
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OP EEN ONBEWOOND EILAND…

Op een onbewoond eiland
Loopt niemand voor je neus
Ja, je voelt je d`r blij
Want lekker leven is de leus
Geen pietsie pech, want je hoeft er niets
Valt er niet van je fiets
Ligt op je luie haidewiets
Drinkt met je billen bloot
Melk uit een kokosnoot
Je wordt van zelluf groot
Op een onbewoond eiland
Zijn alle dagen fijn
Op een onbewoond eiland
Daar zou ik willen zijn
'k Had vanmorgen al voor dag en dauw
Een punaise in mijn voet
Marmelade op m`n linkermouw
Ei te zacht, ik word niet goed
En toen ik mijn fiets besteeg
Je raadt het reeds:
Mijn beide banden lek en leeg
En de tram die ik toen nam
Bleef steken in de steeg

Nou die vogel deed me reuze pijn
En natuurlijk brak de naald
En toen ik douchen zou
Je raadt het reeds
Stond ik te krijsen van de kou
Nooit geluk, de geiser stuk
Je weet al weet ik wou
Op een onbewoond eiland
Loopt niemand voor je neus
Ja, je voelt je d`r blij
Want lekker leven is de leus
Geen pietsie pech, want je hoeft er niets
Valt er niet van je fiets
Ligt op je luie haidewiets
Drinkt met je billen bloot
Melk uit een kokosnoot
Je wordt van zelluf groot
Op een onbewoond eiland
Zijn alle dagen fijn
Op een onbewoond eiland
Daar zou ik willen zijn

Op een onbewoond eiland
Loopt niemand voor je neus
Ja, je voelt je d`r blij
Want lekker leven is de leus
Geen pietsie pech, want je hoeft er niets
Valt er niet van je fiets
Ligt op je luie haidewiets
Drinkt met je billen bloot
Melk uit een kokosnoot
Je wordt van zelluf groot
Op een onbewoond eiland
Zijn alle dagen fijn
Op een onbewoond eiland
Daar zou ik willen zijn
Moest vanmiddag bij de dokter zijn
Spuitje anti-griep gehaald
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