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1 Waar ergens in de tijd zijn wij te vinden?
Zoals eerder vermeld vindt Parsival plaats in Mazée. Mazée is een plaats en deelgemeente
van de Belgische gemeente Viroinval in de provincie Namen.

Kan je jouw dochter of zoon niet missen? Dan kan je naar het volgende adres een briefje,
kaartje, pakketje (snoep, drank en dergelijke worden door leiding in beslag genomen) sturen:
Scouts PARSIVAL
Jantje Smit + WELP
(naam/totem van je spruit + tak)
Sablon Michel
Rue De Najauge 62
5670 Mazzée
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2 Wanneer gaan de bussen terug in de tijd?
Algemeen vertrek: woensdag 2 augustus 2017
Voor de Welpen, Wolven en Jojo’s is de vertrekplaats van de bus voor de reis terug in de tijd
op woensdag 2 augustus om 9u aan het lokaal, daar zullen de andere tijdreizigers hen
opwachten. Wees op tijd want de bus vertrekt op tijd!
Vergeet niet je ID-kaart (SIS-kaart) en medicatie af te geven aan de leiding, voorzie dit van
naam, tak en nodige uitleg.
Alle bagage gaat mee met de bus.
Speciaal vertrek: Kapoenen: zondag 6 augustus 2017
Dit jaar is het een beetje een speciaal kamp. Zoals wij het noemen een omgekeerd kamp.
Onze Kapoenen zijn dit jaar namelijk pas welkom vanaf de bezoekdag, zij vertrekken dus
NIET mee met de bus op 2 augustus. Zij gaan wel terug mee naar huis met de bus op
zaterdag 12 augustus.
Speciaal vertrek: GIVERS: maandag 31 juli 2017
De Givers zetten hun kamp sportief in en gaan met de fiets op kamp. Voor hen geen bus
maar een goede fiets. Givers vertrekken op maandag 31 juli om 6u aan het lokaal.
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3 Wanneer is de tijdreis afgelopen?
Kapoenen, Welpen, Wolven, Jojo’s en Givers keren dan ook terug met de bus zaterdag 12
augustus. Net zoals vertrek, zal de aankomst voorzien zijn aan het lokaal. De bagage zit in de
bus.
Omstreeks 18u00 komen we aan. Na de formatie mag iedereen dan eindelijk naar huis!
Voor de ouders van de jongere leden: vergeet de ID-kaart van je kind niet terug te vragen
aan de leiding.
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4 De benodigdheden tijdens de tijdreis
Meennemen

Wat is belangrijk om mee te nemen naar het terrein?

Eventueel
Niet
K

W WO JJ

G

VT

KLEDIJ
Perfect uniform (aandoen bij vertrek)
Ondergoed
Kousen
T-shirts
Korte broeken
Lange broeken
Regenkledij
Truien
Badpak/zwembroek/bikini
Totemkledij (voor getotemmiseerden onder ons)
Verkleedkledij kampthema
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
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K

W WO JJ

G

VT

SLAAPGERIEF
Pyjama
Slaapzak
Carrymat/luchtmatras/veldbed
Knuffeldier
ETEN EN DRINKEN
Drinkbus
3 slechte keukenhanddoeken (met naam op)
Gamel
Bestek
Drinkbeker
OVERIGE
Lunchpakket voor eerste middag
Eventuele medicatie
Zonnecrème/aftersun
Petje/(scouts)hoed
Waterpistool
Zaklamp
Flurry-wurry bandje (fluorescerend bandje)
Sjortouw (200m, dik)
Zakmes
Kompas
Potlood en papier
Postzegels en enveloppen
Adressen (op zelfklevers)
ID-kaart (SIS-kaart)
Kleingeld voor postkaartjes en/of postzegels
Strip/boek

Opmerking: we zouden willen vragen aan de ouders van de Welpen geen grote veldbedden
meer mee te geven met je kind. Welpen spelen graag in de tenten en springen graag op de
bedden, niet alle veldbedden zijn hiervoor gemaakt.
Graag hadden we gehad dat elk lid biologische afbreekbare zeep meeneemt op het kamp.
Ook zaklampen die op een alternatieve manier kunnen worden opgeladen moedigen wij
aan. We willen graag onze voetafdruk en impact op het milieu zo laag mogelijk houden.
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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 Wolf 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 (liefst een degelijk, geen zwemzakje) is handig voor op dagtocht
en bij vertrek voor een lunchpakket en regenjas.
Totemkledij is alleen nodig als je een totem hebt. Heb je een totem, maar weet je
niet goed wat dit is? Vraag dan voor het begin van het kamp onopvallend raad aan je
leiding.
Snoep en dergelijke nemen we niet mee! Als je verjaart, kan je wel op voorhand iets
met je leiding afspreken. Hetzelfde geldt voor gsm’s (!), iPod, radio’s,
computerspelletjes en wat nog allemaal. Thuislaten die boel! Dit gaat alleen maar
stuk!.
Bagage Givers (gaan met fiets), VT’s en leiding (voorploeg) moet zaterdag 29 juli al
ingeladen worden in de vrachtwagen!
ID-kaarten (SIS-kaarten) geef je bij vertrek aan de leiding. Deze worden dan bij de
medische fiches gevoegd. Vergeet ook de fiche voor medicijnen niet.
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5 Specifieke bagage Givers
Bij het vertrek met de fiets op maandag 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
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. Dit jaar geen slaapgerief mee sleuren,
we pakken het anders aan. Dit jaar gaan we namelijk in 1 dag naar het kampterrein fietsen.
Givers vertrekken op maandag 31 juli om 6u aan het lokaal. Wees op tijd!
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6 Aangepaste kledij voor de tijdreis
Bij de check-in van de tijdreis wordt je bagage zo ook je kledij gecontroleerd, wat je zeker
niet mag vergeten om te verblijven in het verleden, zie je hieronder, vergeet het zeker niet!
Check snel hieronder welke aangepaste kledij je moet meenemen:

Kapoenen: Ridders en prinsessen
Welpen: Egyptenaren
Wolven: Aliens
Jojo’s: Holbewoners
Givers:
o Valken: Robots
o Leeuwen: Indianen
o Zwaluwen: Gestapo Knallmuziek
VT’s: Star Wars
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7 Wat kost de tijdreis voor 7 of 10 dagen?
Een kamp bij Parsival kost 100 euro per persoon.
Uitzonderingen:
Kapoenen gaan geen volledig kamp mee en betalen dus maar € 70.
We houden ook rekening met kroostrijke gezinnen.
Elk derde/vierde/… lid van een gezin dat meegaat, betaalt € 80.
Is het derde/vierde/… lid een Kapoen, dan wordt het € 65.

8 Inschrijvingen voor de tijdreis
Inschrijvingen voor het kamp kan aan het lokaal op volgende dagen, telkens van 19u tot 21u:
Dinsdag 20 juni
Donderdag 22 juni
Dinsdag 27 juni

Donderdag 29 juni
Dinsdag 04 juli
Donderdag 06 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 6 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: Zie achteraan + vanaf dit jaar kan je deze ook online via onze site
invullen.
Een inschrijving voor de barbecue op de bezoekdag. Per gezin is 1 inschrijving
voldoende (zie achteraan of zie site)
Het kampgeld
Tijdens de inschrijving wordt er een bewijs van betaling meegegeven.

€
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9 Voorbereidingen om de tijdreis in orde te
brengen
Om het kamp goed 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.
WERKVERGADERINGEN AAN HET LOKAAL in de Berkelei!

Juni

Juli

13

di

19u – 21u

Werkvergadering vanaf Givers

15

do

19u – 21u

Werkvergadering leiding en VT’s

20

di

19u-21u

Inschrijvingen
Werkvergadering vanaf Givers

22

do

19u – 21u

Inschrijvingen
Werkvergadering leiding en VT’s

27

di

19u – 21u

Inschrijvingen
Werkvergadering vanaf Givers

29

do

19u – 21u

Inschrijvingen
Werkvergadering leiding en VT’s

4

di

19u – 21u

Inschrijvingen
Werkvergadering vanaf Jojo’s

6

do

19u – 21u

Inschrijvingen
Werkvergadering leiding en VT’s

11

di

19u – 21u

Werkvergadering vanaf Jojo’s

13

do

19u – 21u

Werkvergadering leiding

18

di

19u – 21u

Werkvergadering vanaf Jojo’s

20

do

19u – 21u

Werkvergadering leiding en VT’s

22/23

za/zo

25

di

19u – 21u

Werkvergadering leiding en Jojo’s

27

do

19u – 21u

Werkvergadering leiding en VT’s

29

ZATERDAG 9u - einde

CAMION INLADEN vanaf Jojo’s

15

DINSDAG

9u - einde

CAMION UITLADEN vanaf Jojo’s

22

di

19u – 21u

Werkvergadering vanaf Givers

24

do

19u – 21u

Werkvergadering leiding + VT’s

Werkweekend leiding en VT’s

Augustus

11

Camion inladen
•
•
•

Iedereen vanaf Jojo’s
Zaterdag 29 juli, om 9u paraat aan het lokaal (reken tot 16u)
Niet in uniform aangezien dat proper moet zijn als je vertrekt! (werkkledij)

Camion uitladen
•
•
•

Iedereen vanaf Jojo’s
Dinsdag 15 augustus, om 9u paraat aan het lokaal (reken tot 14u)
Niet in uniform aangezien dat gewassen moet worden! (werkkledij)
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10 Speciale bezoekdag in de tijd
Op zondag 6 augustus is het zover. Dan stellen we ons kampterrein open voor
nieuwsgierige ouders, bezoekers, iedereen die een keer een kijkje wil komen nemen op
onze weide.
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.
Dus ook de ouders gaan een beetje terug in de tijd !
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)

Ouders en bezoekers worden losgelaten op het kampterrein

11u15

(10u15)

Openingsformatie met algemene uitleg
Tijd voor de eerste knuffels en zakken snoep

11u20

(10u20)

Viering + kampverhaaltje

12u

(11u)

Vertrek lange wandeling - vertrekpunt: constructie

12u30

(11u30)

Start BBQ

14u30

(13u30)

Vertrek korte wandeling - vertrekpunt: constructie

15u

(14u)

Namiddagactiviteit. Voorzie eventueel speel- of reservekledij

17u45

(16u45)

Eindformatie en groepsfoto

18u

(17u)

EINDE BEZOEKDAG
Vertrek van de ouders (de Kapoenen blijven op kamp)
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Routebeschrijving
E19 richting Brussel
Via ring van Brussel naar E411 richting Namen, Luxemburg
Op de E411 neemt u afrit 20 naar N97 richting Dinant.
U verlaat de N97 in Onhaye en volgt de N936 richting Givet
Vóór Givet neemt u de N40 richting Philippeville
Vanaf dan kunt u de Parsival pijlen volgen
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11 Richtlijnen tijdens de 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. Patrouilletenten zijn geen eettenten en/of
zitplaatsen! Deze tenten dienen enkel gebruikt te worden om kledij te
wisselen, onder onze seniors en shelters is er plaats voorzien om te eten en
te zitten.
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 Inschrijven BBQ
INSCHRIJVING BARBECUE

ZONDAG 6 Augustus 2017

Ik ___________________________________
(naam + tak oudste lid op kamp ________________________________ )
schrijf in voor ______ personen en betaal dus ______ x € 12,00 = € ______
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.

16
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13 Kamptoelating
Om mee te mogen op kamp vragen we om deze kamptoelating in te vullen. Dit is belangrijk
voor de verzekering.

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 Mazée
o Van 06 – 12 augustus 2017 (Kapoenen)
o Van 31 juli – 12 augustus 2017 (Givers)
o Van 02 – 12 augustus 2017 (voor de andere leden)
Datum en handtekening
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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 Mazée
o Van 06 – 12 augustus 2017 (Kapoenen)
o Van 31 juli – 12 augustus 2017 (Givers)
o Van 02 – 12 augustus 2017 (voor de andere leden)
Datum en handtekening

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 Mazée
o Van 06 – 12 augustus 2017 (Kapoenen)
o Van 31 juli – 12 augustus 2017 (Givers)
o Van 02 – 12 augustus 2017 (voor de andere leden)
Datum en handtekening
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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 ID-kaart (SIS-kaart) dient afgegeven te worden bij het instappen van de
bus. De Givers nemen die mee bij vertrek met de fiets.
Werkjaar 2016-2017

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, …)
Naam

Telefoon

Adres
Naam en telefoonnummer van uw huisarts
Naam

Telefoon

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

□ Neen

Spel □ Ja

□ Neen

Tochten □ Ja

□ Neen

Zwemmen □ Ja

□ Neen
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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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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 ID-kaart (SIS-kaart)dient afgegeven te worden bij het instappen van de bus. De
Givers nemen die mee bij vertrek met de fiets.
Werkjaar 2016-2017

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, …)
Naam

Telefoon

Adres
Naam en telefoonnummer van uw huisarts
Naam

Telefoon

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

□ Neen

Spel □ Ja

□ Neen

Tochten □ Ja

□ Neen

Zwemmen □ Ja

□ Neen
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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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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 ID-kaart (SIS-kaart)dient afgegeven te worden bij het instappen van de bus. De
Givers nemen die mee bij vertrek met de fiets.
Werkjaar 2016-2017

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, …)
Naam

Telefoon

Adres
Naam en telefoonnummer van uw huisarts
Naam

Telefoon

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

□ Neen

Spel □ Ja

□ Neen

Tochten □ Ja

□ Neen

Zwemmen □ Ja

□ Neen
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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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