SCHIP AHOY PIRATEN!

Klaar voor het piratenkamp van Parsival?
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Welke koers vaart het schip dit jaar uit?
“Vaar met ons mee, over de golven van de dansende zee.
Verlaat jouw kajuit, want dan zoeken we tezamen een schat of een buit!”

Onze schatkist bevindt zich dit jaar in de Belgische provincie Luik, in het dorpje Solwaster om precies
te zijn. Maak je borst maar nat en ga mee met ons op schattenjacht!
Kan je jouw favoriete zeebonk niet missen? Dan mag je uiteraard altijd een brief of kaartje (of zelfs
een boodschap in een fles) opsturen naar het volgende adres:
Scouts en Gidsen Parsival
Jantje Smit + WELP
(Naam of totem van jouw kind + tak)
Marechal Lucienne
Route de Parfondbois 29
4845 Jalhay
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Wanneer zet het schip koers richting Solwaster?
Algemeen vertrek: maandag 1 augustus 2022

De kapoenen, welpen, wolven en jojo’s vertrekken op maandag 1 augustus 2022 met de trein op
kamp. Die ochtend spreken we met alle kapiteinen, piraten en matrozen af op de parking van
sporthal Iham achter het groot station van Mechelen. Het exacte vertrekuur wordt later nog
meegedeeld. Wees tijdig aanwezig, want de trein vertrekt op tijd en zal niet wachten op
laatkomers!
Naar alle waarschijnlijkheid zal iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar nog steeds verplicht een
mondmasker op de trein moeten dragen. Daarom vragen wij om vanaf jojo een mondmasker te
voorzien.
Vergeet niet om de ID-kaart en eventuele medicatie voor het vertrek aan jouw leiding te geven.
Zorg ervoor dat medicatie voorzien is van naam, tak en nodige uitleg.
Bagage afzetten
Dit jaar gaat alle bagage van onze stoere bemanningsleden op voorhand weer mee met de camion.
Dit wil zeggen dat wij alles graag op vrijdag 29 juli 2022 aan het lokaal verzamelen. Jullie mogen de
bagage die vrijdag afzetten tussen 09u00 en 13u00. Hierover krijgen jullie later nog meer
informatie via mail.

Zorg er wel steeds voor dat overal een duidelijke naam en tak op vermeld staat. Dit maakt het voor
ons makkelijker om de bagage uit elkaar te houden en alles, eenmaal aangekomen op kamp, sneller
te verdelen.
Zijn jullie op vakantie of lukt het écht niet om de bagage tijdens deze tijdssloten af te zetten? Stuur
dan gerust een mailtje naar grl@parsival.be. Dan zoeken we samen naar een ander geschikt
moment.
Ten slotte willen wij vragen om een rugzak voor tijdens de treinrit (en handig voor later op
dagtocht!) te voorzien met daarin een lunchpakket, tussendoortje en drinkbus. Uiteindelijk zijn wij
met de trein toch een tijdje onderweg. Daarom mag iedereen ook iets meenemen om zich tijdens
de treinrit bezig te houden. Denk hierbij aan een boek, een tijdschrift of een compact
gezelschapsspelletje.
Speciaal vertrek voor givers: zaterdag 30 juli 2022

De givers zetten al enkele dagen eerder dan de rest koers richting de felbegeerde piratenschatkist.
Voor hen geen trein, maar een stevige fietsrit richting Solwaster. Zij vertrekken op zaterdag 30 juli
2022 omstreeks 6.00 uur aan het lokaal. Meer informatie over wat zij best meenemen, komt later
bij de inpaklijst nog aan bod.

4

3

Wanneer komt onze piraten en matrozen terug?
Welpen, wolven, jojo’s en givers: donderdag 11 augustus 2022

Deze takken komen terug met de trein op donderdag 12 augustus 2022. Net zoals bij het vertrek,
zullen wij bij terugkomst verzamelen aan de parking van sporthal Iham achter het groot station van
Mechelen.
Het uur van aankomst wordt later nog meegedeeld. Na de laatste formatie mag iedereen weer
huiswaarts keren. Aan de ouders van jongere leden willen wij vragen om te denken aan het
ophalen van de ID-kaart en eventuele medicatie bij de leiding.
De bagage wordt op zondag 14 augustus 2022 uitgeladen aan het scoutslokaal. Over de uren voor
het oppikken van de bagage zullen wij ook later nog duidelijk communiceren.
Kapoenen: zondag 7 augustus 2022

Voor de kapoenen stopt het piratenavontuur al ietsje vroeger: onze jongste matroosjes mogen
namelijk op zondag 7 augustus 2022 al naar huis.
Hun vertrek naar huis valt samen met onze jaarlijkse bezoekdag. Die zondag spenderen we nog een
laatste dag samen in Solwaster en krijgen alle ouders en familieleden de kans om het kampterrein
eens van dichtbij te bewonderen. ‘s Avonds mogen de kapoenen dan met hun ouders naar huis
vertrekken. Verderop in dit kampkrantje kan u nog meer informatie over het praktische verloop van
de bezoekdag terugvinden.
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Benodigdheden: wat nemen we allemaal mee op avontuur?
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Opmerkingen:

•

•

Graag willen wij aan de ouders van welpen vragen om geen grote veldbedden mee te geven. De
welpen spelen immers graag in de tenten en springen weleens op bedden. Helaas zijn niet alle
veldbedden hier tegen bestand.
Daarnaast willen wij aan iedereen vragen om biologisch afbreekbare zeep mee te nemen op
kamp. Ook moedigen wij zaklampen die op een alternatieve manier opgeladen worden alleen
maar aan. We vinden het belangrijk om onze voetafdruk en impact op het milieu zo laag
mogelijk houden.
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OPGELET:

•

Voorzie zoveel mogelijk kledingstukken duidelijk van een naamlabel. Vooral bij de jongere
takken helpt dit de stapel verloren voorwerpen aan het einde van het kamp enorm verkleinen.
Ook een duidelijke naam op de koffer of rugzak zorgt ervoor dat de bagage bij aankomst sneller
bij de juiste tak terecht komt. Neem genoeg spullen mee, maar overdrijf ook niet zodat we alles
makkelijk meekrijgen.

•

Vanaf wolven zijn jullie best gediend met een grote staprugzak. Dit wordt immers jouw beste
vriend op twee- of driedaagse. Kapoenen en welpen kiezen best voor een valies. Daar vinden zij
hun spullen makkelijker in terug.

•

Een klein rugzakje (liefst geen zwemzakje met dunne koortjes!) is handig om mee te nemen op
de trein en later ook op dagtocht.

•

Totemkledij is alleen nodig voor wie al een totem heeft. Heb je een totem, maar weet je niet
goed wat dit precies inhoudt? Vraag het dan, voor aanvang van het kamp, subtiel even na bij
jouw leiding.

•

Snoep, andere zoetigheden en (fris)drank nemen we niet mee op kamp! Wie verjaart, kan
eventueel op voorhand iets met de leiding afspreken. Idem voor smartphones, tabblads,
laptops, computerspelletjes… Laat deze spullen thuis, zodat het zeker niet stuk of kwijt raakt.

•

ID-kaarten worden afgegeven bij het vertrek met de trein aan de leiding van jouw eigen tak. Zij
zullen alles netjes bijhouden en bij de medische fiches voegen. Vergeet ook de fiche voor
medicijnen niet.

Uit voorzorg:

•
•
•
•

Iedereen (zowel leden als leiding) neemt een bus vloeibare zeep mee.
Iedereen (zowel leden als leiding) neemt drie extra keukenhanddoeken mee.
Iedereen (zowel leden als leiding) neemt een drinkbus mee.
Jojo’s, givers, VT’s en leiding nemen elk enkele stoffen herbruikbare mondmaskers of anders
een pakje wegwerp-mondmaskers mee.
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Specifieke bagage voor givers

Bij het vertrek met de fiets op zaterdag 30 juli 2022 draagt iedereen een scoutsdas, een blauwe tshirt van Parsival, een fietshelm en een fluohesje. Een fietsbroek wordt door vele oud-givers (lees:
ervaren leiding) omschreven als de gouden tip tegen een pijnlijke bips, maar is niet verplicht.
Meebrengen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fietshelm
Fluohesje
Flurry-wurry
Drinkbus (gevuld)
Picknick voor onderweg: minstens voor eerste middagmaal
Krachtvoer: bv. komkommer, chocolade, appels, koeken, suikers…
Regenjas en/of zonnecrème (afhankelijk van de weersvoorspellingen)
Reserveband
Plakgerief
Pomp: dunne of dikke chepappen (afhankelijk van de fietsband)
Stevig fietsslot
Slaapgerief: matje, slaapzak en propere kledij
10 à 15 euro om ’s avonds ergens iets kleins te eten
Controleer alles (banden, lichten, ketting, versnellingen en remmen) voor het vertrek en ga
eventueel langs bij de fietsenmaker.
Sleur verder geen onnodige spullen mee. Dat zal jij je anders tijdens de fietstocht alleen maar
beklagen. Jouw andere spullen gaan de dag ervoor al mee met de camion.
Dit jaar fietsen de givers opnieuw in twee dagen. Denk hieraan bij het inpakken!
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Aangepaste kledij voor op het schip

Elk jaar proberen wij tijdens het scoutskamp rond een bepaald thema te werken. Dit jaar trekken
wij compleet in piratenthema naar Solwaster. Kijk snel hieronder om te weten welke aangepaste
kledij jullie voor dit avontuur mogen meenemen. Alle wind in de zeilen nog aan toe!
•
•
•
•
•

Kapoenen: piraten
Welpen: matrozen
Wolven: apen en papegaaien
Jojo’s: zeedieren
(bijvoorbeeld: haai, kwal, vis of octupus)
Givers

•

• Zwaluwen: piratenhaven
• Leeuwen: kanonnen
• Valken: piratenboot
• Beren: eiland met palmbomen
VT’s: zeemeerminnen of zeemeermannen
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Hoeveel kost dit piratenavontuur bij Parsival?

Een kamp bij Scouts en Gidsen Parsival kost 120 euro per persoon.
Uitzonderingen:

•
•
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Kapoenen gaan geen volledig kamp mee en betalen daarom 90 euro.
Verder houden wij ook rekening met kroostrijke gezinnen:
• Elk derde of vierde gezinslid dat mee op kamp gaat, betaalt 100 euro.
• Als dat derde of vierde gezinslid toevallig een kapoen is, wordt het 85 euro.

Inschrijvingen

De inschrijvingen voor het scoutskamp vinden net zoals voorgaande jaren volledig online (!) plaats.
Op de website van Parsival vinden jullie een inschrijvingsformulier. Dat horen jullie volledig in te
vullen om mee op piratenkamp te mogen. De inschrijving is pas in orde wanneer ook de betaling
uitgevoerd is. Op het rekeningnummer BE53 9731 4861 5653 kunnen jullie het juiste bedrag (zie
hierboven) overschrijven. Vergeet daarbij niet als mededeling de naam en tak van het kind in kwestie
te plaatsen. Gelieve ook voor elk kind apart te betalen. Dat maak het voor ons makkelijker om na te
gaan wie er reeds betaald heeft.
Het is belangrijk dat iedereen uiterlijk op zondag 3 juli 2022 ingeschreven is. Vanaf die datum start
de leiding immers al met het aankopen van bepaalde producten voor het scoutskamp. Als jullie te
laat inschrijven, is het niet gegarandeerd dat jullie nog mee op kamp kunnen. Een gewaarschuwd
piraat telt voor twee!
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Enkele belangrijke data

Op onderstaande data rekenen wij alvast op de hulp van iedereen vanaf jojo. Probeer deze dagen
zeker vrij te houden. Vele handen maken licht werk!

Camion inladen
•
•
•
•

Aanwezig: iedereen vanaf jojo’s
Datum: vrijdag 29 juli omstreeks 9.00 uur aan het lokaal
Het einde zal (ongeveer) voorzien zijn rond 16.00 uur
Jullie hoeven niet in uniform te komen. Dat moet immers proper blijven voor op
scoutskamp (aandoen bij vertrek!).
Het wordt sterk aangeraden om gepaste werkkledij te dragen.

Camion uitladen
•
•
•
•

Aanwezig: iedereen vanaf jojo’s
Datum: zondag 14 augustus omstreeks 9.00 uur aan het lokaal
Het einde zal (ongeveer) voorzien zijn rond 14.00 uur
Jullie hoeven niet in uniform te komen. Ruiken jullie dat ook? Dat moet namelijk
dringend eens gewassen worden.
Het wordt sterk aangeraden om gepaste werkkledij te dragen.
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Bezoekdag

Dit jaar kan ein-de-lijk onze jaarlijkse bezoekdag weer doorgaan! Op zondag 7 augustus zijn jullie van
harte welkom op ons prachtige kampterrein in Solwaster.
Wij organiseren een bezoekdag, omdat we onze leden de kans willen geven om hun ouders te tonen
waar zij zich 10 (of 7) dagen lang rot amuseren. En daarnaast willen wij ook stiekem aantonen wat
wij weer allemaal gesjord hebben op zo’n korte tijd. Ook is de bezoekdag een uitstekende kans om
alvast de vuile was van jullie kinderen mee te nemen en om hen te voorzien van een nieuwe lading
propere kleren.
Wegbeschrijving
Vanaf afrit 9 van de E42 zullen er steeds ‘Parsival’-pijlen hangen die jullie tot aan het kampterrein
zullen brengen. Ook in het dorpje Solwaster kunnen jullie niet naast deze pijlen kijken.
Algemeen verloop van de bezoekdag
Op kamp draaien wij onze klok een uurtje terug. Op die manier kunnen de jongere takken ook
genieten van een avondspel zonder dat zij het hiervoor al te laat moeten maken. Op de bezoekdag
gaan ook alle bezoekers een uurtje terug in de tijd. We leggen het even uit:

•
•

Ouders leven normaal gezien in GMT (Grote Mensen Tijd)
Parsival leeft op kamp in PKT (Parsival Kamp Tijd)
GMT
11u00
11u15

PKT
10u00
10u15

11u20
11u30
12u30
15u00

10u20
10u30
11u30
14u00

17u45
18u00

16u45
17u00

→ het normale uur
→ één uurtje vroeger dan GMT

DAGPLANNING BEZOEKDAG
Bezoekers komen aan op kampterrein
Openingsformatie met algemene uitleg
Tijd voor eerste knuffels en zakken snoep ;)
Kampverhaaltjes en Parsivallied
Vertrek korte wandeling – vertrekpunt: constructie
Start BBQ
Vertrek lange wandeling – vertrekpunt: constructie
Namiddagactiviteit: kubb- en volleybaltornooi
Eindformatie en moment voor groepsfoto
EINDE BEZOEKDAG
Vertrek van bezoekers
(kapoenen mogen mee met ouders naar huis)

Wat kan je allemaal verwachten van onze bezoekdag?

1.
Middag: BBQ
‘s Middags kunnen jullie genieten van een overheerlijke BBQ. Wij voorzien kartonnen bordjes en
plastiek bestek, maar moedigen het uiteraard enorm aan om eigen bestek en borden mee te
13

brengen en om zo het milieu wat te ontlasten. De BBQ-prijzen vinden jullie hieronder alvast terug.
Inschrijven voor de BBQ op kamp is simpel: hiervoor zal op onze website
eveneens een apart inschrijvingsformulier staan.
BBQ-prijzen:
• Optie vlees (3 stuks): 15 euro per persoon
• Optie vegetarisch (3 stuks): 12 euro per persoon
2.
Hele dag door: Drankjes aan de toog
Op onze bezoekdag kunnen jullie trouwens op elk moment van de dag een fris drankje aan onze toog
komen nuttigen. Vanaf dit jaar zullen wij op voorhand drankkaarten verkopen, omdat het op kamp
helaas niet mogelijk is om met de kaart te betalen. Deze drankkaarten kunnen jullie, net zoals de
BBQ, op voorhand bestellen en betalen via de link op onze website. Op de bezoekdag is het uiteraard
wel mogelijk om gewoon cash te betalen, maar wanneer jullie een drankkaart handiger vinden, is het
aangeraden om er op voorhand al een paar te kopen. Alle drankjes zijn verkrijgbaar aan
democratische prijzen. Op die manier kunnen wij ook onze kampprijs immers laag houden.
3.

Namiddag: Kubb- en volleybaltornooi
Ook dit jaar is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een gratis kubben volleybaltornooi. Deze tornooien starten om 14u00 (kamptijd) en
zullen ongeveer duren tot 16u00 (kamptijd) – uiteraard afhankelijk van
hoe goed jullie team is. Hiervoor willen wij graag op voorhand polsen naar
wie graag wil deelnemen. Via onderstaande links (ook terug te vinden op
onze website) kunnen jullie alvast jullie ploeg doorgeven:

Inschrijvingslink voor volleybaltornooi: team van minstens 4 personen

https://docs.google.com/forms/d/1vSW3yOz52bZUq4KBvAeyaqeylSyUJRMC5E_zMR7Z2s/viewform?fbclid=IwAR2LhdhBxEc4zwycwrO8yb7T5VipBcSFWeFJOE_PiMRzyl74uqCpaUPqjU&edit_requested=true
Inschrijvingslink voor kubbtornooi: team van minstens 2 personen

https://docs.google.com/forms/d/1vSW3yOz52bZUq4KBvAeyaqeylSyUJRMC5E_zMR7Z2s/viewform?fbclid=IwAR2LhdhBxEc4zwycwrO8yb7T5VipBcSFWeFJOE_PiMRzyl74uqCpaUPqjU&edit_requested=true
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TIP:
Om de bezoekdag zo aangenaam mogelijk te maken, kunnen jullie best (kampeer)stoelen en een
tafeltje meenemen. Ook een zeil mogen jullie altijd meebrengen om onder te zitten bij eventueel
regenweer. Uiteraard is dit niet verplicht. Er zijn ook genoeg tenten op het terrein waar jullie droog
kunnen zitten en eten.
Enkele richtlijnen voor de bezoekdag

•

Gelieve op het kampterrein (en elders ook natuurlijk) steeds het respect voor de natuur te
bewaren. Overal verspreid op het kampterrein zullen vuilzakken en zandemmers (voor
sigarettenpeuken) staan. Maak hier gebruik van en houd op die manier ons terrein proper!

•

Op het kampterrein is een heleboel materiaal aanwezig. Parsival zet zelf sterk in op de zorg voor
materiaal en wij appreciëren het ten zeerste wanneer anderen dit ook doen.
Patrouilletenten zijn géén eettenten en/of zitplaatsen! Deze tenten zijn op de bezoekdag enkel
toegankelijk om kledij te wisselen. Onder onze seniors en shelters is er plaats voorzien om te
eten en te zitten. Indien jullie twijfelen, kunnen jullie natuurlijk steeds aan de leiding vragen waar
deze tenten precies staan.

•

Wij voorzien aan ‘onzen toog’ gekoelde frisdrank, bier en koffie aan democratische prijzen. Ook
ijsjes proberen wij ieder jaar te voorzien. Gelieve lege glazen en bekers steeds zelf terug te
brengen naar de toog.

•

Givers proberen op de bezoekdag hun fiets met hun ouders mee naar huis te geven. Probeer dit
onderling zelf te regelen. Misschien is er toevallig iemand met een aanhangwagen die bereid is
jouw fiets mee te nemen? De camion is het enige alternatief, hoewel dat ons niet zo ideaal lijkt…

•

Ook al is het midden augustus en putteke zomer... Probeer steeds rekening te houden met
(onverwachte) weersomstandigheden. Ook is reserve- of speelkledij geen overbodige luxe. Zeker
voor wie deel zal nemen aan het kubb- en volleybaltornooi!

•

Wij vragen om de uren van de bezoekdag te respecteren. Dat wil zeggen: geen toegang op het
kampterrein vóór 11u00 en na 18u00. En uiteraard al helemaal niet op andere dagen!
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Medische fiche

Zoals andere jaren laten wij jullie de medische fiche van jullie zoon of dochter online invullen. Dit
kunnen jullie makkelijk zelf doen via de Groepsadministratie van Scouts en Gidsen Vlaanderen:
https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/
1.

Druk op de oranje knop ‘Gebruiker aanmaken’ en vul vervolgens jouw gegevens in.

2.

Schrijf zeker jouw gebruikersnaam op. Het lidnummer kan je terugvinden op de reeds
uitgedeelde lidkaart(en) van jouw kind(eren). Wanneer je de lidkaart toevallig bent
kwijtgeraakt, mag je mailen naar grl@parsival.be en dan zoeken wij graag even het
lidnummer van jouw kind op.

3.

Nadat je de gegevens en het lidnummer ingevuld hebt, zal je een wachtwoord toegestuurd
krijgen in de mailbox. Volg deze link om het wachtwoord in te stellen.

4.

Daarna kan je opnieuw aanmelden met het lidnummer en het zopas gekozen wachtwoord.

Het is de bedoeling dat je onder het tabblad ‘contactgegevens’ het adres, de gsm-nummers en emailadressen aanpast. Het rekeningnummer hoef je wat ons betreft niet in te vullen. Druk dan op
‘opslaan’ en vervolgens op ‘naar individuele steekkaart’. Op deze pagina kan je de medische fiche
volledig invullen. Probeer dit zo nauwkeurig mogelijk te doen. Klik tot slot op ‘opslaan en
goedkeuren’.
Schrijf jouw gebruikersnaam en wachtwoord steeds goed op. Zo kan je op eender welk moment
tijdens het scoutsjaar de gegevens of de medische fiche van jouw kind zelf aanpassen.
Met verdere vragen kan je – zoals gewoonlijk – terecht bij onze groepsleiding. Gewoon even mailen
naar grl@parsival.be!
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