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1

Naar welke arena trekken we?

De arena voor de Parsivaliaanse spelen bevindt zich in de Belgische provincie Luik, in de stad
Stavelot. 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)
Jean-Pierre Schmitz
Lodomez, 13
4970 Stavelot
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2 Wanneer beginnen de Parsivaliaanse spelen?
Algemeen vertrek: maandag 3 augustus 2020
Voor de Kapoenen, Welpen, Wolven en Jojo’s is de vertrekplaats voor de Parsivaliaanse
spelen op maandag 3 augustus aan het parking van sporthal de Iham, daar zullen de
andere sporters op hen opwachten. Uren worden nog duidelijk meegedeeld. Wees op tijd
want de trein vertrekt op tijd! Vanaf jojo dient men verplicht een mondmasker op te
zetten.
Vergeet niet je ID-kaart (ISI+ kaart) en medicatie af te geven aan de leiding, voorzie dit van
naam, tak en nodige uitleg.
Voorzie een klein rugzakje met water, lunchpakket en mogelijk iets om jezelf mee bezig te
houden op de trein. Deze houden de kinderen bij zich tijdens de treinreis.

Alle bagage gaat mee met de camion. Dus deze op vrijdagavond 31 juli naar het nieuwe
lokaal. Wij willen vragen om de bagage te brengen binnen specifieke tijdsloten per uur van
takken.
→kapoenen, welpen, wolven: tussen 8uur en 10uur
→ jojo’s, givers , VT’S: tussen 10uur en 12uur
Indien u als ouder meerdere kinderen hebt, mag u in 1x alle bagage brengen op een
tijdsslot naar keuze. Wij vragen specifiek om alles in 1 grote zak te steken.
Bent u dan nog op vakantie laat dan iets weten aan de grl@parsival.be, zodat er iets
geregeld kan worden.

Speciaal vertrek: GIVERS: zondag 2 augustus 2020
De Givers zetten hun kamp sportief in. Ze vertrekken op zondag 2 augustus om 7u aan het
groot station in Mechelen. Zij zullen een de eerste helft van hun weg naar het kampterrein
afleggen met de trein en het tweede deel per fiets. Meer informatie over wat mee te nemen
volgt later.
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3 Wanneer komen we terug aan bij de mama en
papa?
Welpen, Wolven, Jojo’s en Givers komen terug met de trein op donderdag 13 augustus.
Net zoals vertrek, zal de aankomst voorzien zijn aan het parking van de sporthal Iham. De
bagage zal zondag 16 augustus uitgeladen worden, de uren worden nog meegedeeld om
per tak te komen afhalen.
Het uur van aankomst wordt nog later meegedeeld. Na de formatie mag iedereen naar
huis! Voor de ouders van de jongere leden: vergeet de ID-kaart van je kind niet terug te
vragen aan de leiding.
Speciale einddatum
De kapoenen gaan zondag 9 augustus al naar huis. De ouders komen naar het kampterrein
om 14uur waar hun kapoen samen met bagage zal klaarstaan. Natuurlijk kunnen ze nog
enkele vragen aan de leiding stellen, maar dat zal dus allemaal met mondmasker gebeuren.
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4 De benodigdheden voor de Parsivaliaanse spelen
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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.
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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.
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 van alle leden en leiding moet vrijdag 31 juli al ingeladen worden in de
vrachtwagen!
ID-kaarten (ISI+ kaart) geef je bij vertrek aan de leiding. Deze worden dan bij de
medische fiches gevoegd. Vergeet ook de fiche voor medicijnen niet.

EXTRA DIT JAAR OMWILLE VAN CORONA
Iedereen neemt een bus vloeibare zeep mee
Iedereen neemt een doos papieren zakdoekjes mee
Iedereen neemt 3 extra keukenhanddoeken mee
Iedereen neemt drinkbus mee
Jojo’s, givers, VT’s en leiding nemen iedereen
4 stoffen herbruikbare maskers mee of anders 10 wegwerp mondmaskers
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5 Specifiek voor de Givers
De Givers zullen dit jaar niet de volledige route naar het kamp moeten fietsen. We leggen
het eerste stuk af met de trein en fietsen nadien verder.
Bij het inladen van de camion op vrijdag 31 juli, zullen de Givers hun fiets al moeten
afzetten. Hun fietszakken mogen hier nog niet aanhangen.
We spreken zondag 2 augustus om 7:00 af aan het Groot Station in Mechelen (parking
IHAM). Wees op tijd! Ze nemen dan hun fietszakken mee! Ook moeten ze hun das en
blauwe Parsival T-shirt aandoen! Fietsbroek mag maar moet niet (aangeraden). Fietshelm,
fluohesje en mondmasker VERPLICHT!
Meebrengen:
• Mondmasker
• Fietshelm
• Fluohesje
• Flurry-wurry
• Drinkbus (gevuld)
• Picknick voor onderweg (voor 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
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 vrijdag al mee in de camion.

Hun fietsen kunnen terug worden opgehaald bij het uitladen van de camion op zondag 16
augustus.
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6 Aangepaste kledij voor de Parsivaliaanse spelen
Bij de check-in van de Parsivaliaanse Spelen wordt je bagage zo ook je kledij gecontroleerd,
wat je zeker niet mag vergeten zie je hieronder!
Check snel hieronder welke aangepaste kledij je moet meenemen:
•
•
•

•
•

•

Kapoenen: Favoriete sport
Welpen: Scheidsrechters
Wolven: Olympische Ringen:
➔ Uilen: blauw
➔ Adelaars: geel
➔ Zebra’s: zwart
➔ Bizons: groen
➔ Vossen: rood
Jojo’s: Hooligans
Givers:
➔ Valken: turntoestel(len)
➔ Beren: zwembad(en)
➔ Leeuwen: voetbalgoal(s)
➔ Zwaluwen: podium/podia
Vt’s: Olympisch Vuur
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7 Hoeveel kost een ticket voor de Parsivaliaanse spelen
Een kamp bij Parsival kost 120 euro per persoon.
Uitzonderingen:
Kapoenenkamp is korter dus betalen Kapoenen maar € 90.
We houden ook rekening met kroostrijke gezinnen.
Elk derde/vierde/… lid van een gezin dat meegaat, betaalt € 100
Is het derde/vierde/… lid een Kapoen, dan wordt het € 85
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8 Inschrijvingen voor de Parsivaliaanse spelen
Inschrijven voor het kamp gebeurt dit jaar online!
Op de website staat er een formulier dat ingevuld dient te worden, de inschrijving is pas in
orde al ook de betaling is gedaan (link naar het formulier:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddVRtW1XGyxe3bznYFwMWQIDSodn5AlG1rm9xEcR
wVGSLHhA/viewform ). Het belangrijkste is dat iedereen voor 5 juli is ingeschreven. Vanaf

dan worden al een heleboel inkopen gedaan en is er geen garantie meer dat je nog
meekan.
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9 Voorbereidingen voor de spelen
Om het kamp goed te kunnen voorbereiden, hebben we jullie hulp nodig.
Alles vindt dit jaar plaats aan het nieuwe lokaal in de VALKSSTRAAT!

Juli

30

DONDERDAG

18-21u

CAMION INLADEN ENKEL JOJO’S

31

VRIJDAG

9u - einde CAMION INLADEN ENKEL GIVERS EN VT’S

Augustus 16

ZONDAG

9u - einde CAMION UITLADEN ENKEL GIVERS, VT’S

NIET IN UNIFORM, aangezien dit proper moet zijn voor het kamp.
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10 Ophalen van kapoenen door de ouders
Zondag 9 augustus om 14uur gaan de kapoenen naar huis. Jullie rijden naar ons
kampterrein (info: zie volgende pagina). Aan ons terrein zal duidelijk aangegeven staan waar
jullie mogen parkeren.
Alle ouders die hun kind komen ophalen zijn verplicht een mondmasker te dragen. De
kapoenen zullen klaarstaan met hun bagage al volledig ingepakt. Zodat alles vlot kan
verlopen. Natuurlijk kunnen de ouders nog vragen stellen aan de leiding, maar hou daarbij
voldoende afstand en volg de nodige instructies op.
Mogen wij ook vragen u aan het afgesproken uur te houden.
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Routeplanner
Vertrek vanaf het nieuwe lokaal in de Valkstraat.
1. Ga de E19 op vanaf de R6
2. Volg de E19, E411 en E42 naar de Fourir/Refat in Stavelot.
3. Neem afrit 12-Vielsalm vanaf de E42
4. Ga verder op de Fourir. Neem de Beaumont naar de Lodomez
Vanaf dan kunt u de Parsival pijlen volgen of als u naar het adres van de boer rijdt (zie brieven
sturen), zal u de wegwijzers van Parsival zeker vinden.
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11 Medische fiche
Dit jaar gaan we de medische fiches invullen online. Dit kan via de Groepsadministratie van
Scouts en Gidsen Vlaanderen:
https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/
Hier druk je op de oranje knop ‘Gebruiker aanmaken’, vul de gegevens in en schrijf je
gebruikersnaam goed op. Het lidnummer vind je op de reeds uitgedeelde lidkaart. Als je
deze kwijt bent, kan je mailen naar groepsleiding@parsival.be en dan antwoorden we met
het lidnummer van jouw kind.
Nadat je de gegevens en lidnummer hebt ingevuld, zal je een wachtwoord vinden in jouw
mailbox. Volg de link in de mail om het wachtwoord in te stellen.
Je meldt je opnieuw aan met de lidnummer en het zonet gekozen wachtwoord.
Daar kan je onder het tabblad ‘Contactgegevens’ jullie adres, jullie gsmnummers en emailadressen aanpassen! Rekeningnummer moet je niet invullen. Dan klik je op Opslaan en
‘Naar individuele steekkaart’. Dit is de medische fiche. Deze vul je zo nauwkeurig mogelijk
in. Om te eindigen klik je op ‘Opslaan en goedkeuren’.
Schrijf je gebruikersnaam en wachtwoord goed op, zo kan u op eender welk moment tijdens
het jaar de gegevens of de medische fiche aanpassen.
Indien je dit vorig al hebt ingevuld, moet je het gewoon nog eens nakijken dus niet alles
helemaal terug opnieuw doen. Kijk zeker de telefoonnummer en emailadres na, het is via
deze wegen dat u op de hoogte wordt gebracht mochten er zieken zijn op kamp
Bij vragen kunnen jullie zoals altijd mailen naar groepsleiding@parsival.be !
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