
 

Parsivalkamp 2022 

 

Marktkramerkamp   



 



Kom dat zien, kom dat zien! 
Om te weten welke fouriers wij meenemen deze zomer zul je moeten wachten tot het 
moment van vertrek. Wat w wel al kunnen zeggen is dat wij een oude bekende meenemen 
deze zomer. Kun jij raden wie op deze foto staat? 

 

 

          



Wuk moej weetn (praktische info) 
Oe vroeg moej gan upstoan dien dag? 

We verwachten onze nieuwe marktkramers op 18 juli omstreeks 9u (‘sochtends) aan het 

goederenstation te Ieper. Van hieruit vertrekken wij naar ons groot marktkramerconventschapdingk 

waar iedereen wordt klaargestoomd om de beste marktkramers te worden die men ooit et gezien.  

 

Wanneer meug je ton eindelijk ké were in jen eigen nest gan krupn? 

Terugkomst is gepland op vrijdag 29 juli  om 17u, opnieuw aan het goederenstation te Ieper. 

 

Stif belangrik! 

Moest, in het ongebruikelijke geval, iets veranderen aan de voorgaande tijdstippen en plaatsen, 

wordt dit zeker tijdig meegedeeld aan de ouders. Dit zal via mail en de facebookpagina gebeuren 

(hou deze dus zeker in de gaten!). 

 

Nog etwadde! 

Ouderlijke toestemming is nodig voor een verblijf in het buitenland van een kind onder de 18 jaar. 

Het document om dit in orde te brengen staat op de oudergroep op facebook. Dit document moet 

afgedrukt en bestempeld worden in het stadhuis. Gelieve dit document, samen met het passpoort op 

de dag van vertrek mee te brengen. Mogen we jullie ook vragen dit document in te scannen en bij te 

voegen in de inschrijvingsmail. 

 

Medische toestandn 

Medicatie mag bij vertrek aan de leiding worden gegeven. Zorg er ook zeker voor dat de medische 

fiche up-to-date is. Op deze manier kan de leiding altijd correct handelen. 

(https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/) 

Wij vragen ook om een Europees ziekteverzekeringskaart mee te geven met onze leden. Dit kan 

aangevraagd worden bij de aangesloten mutualiteit. 

 

Wuk moej nu eigentlijk ol meegeven met de leiding? 

• Identiteitskaart 

• Bestempeld bewijs van ouderlijke toestemming 

• Europese ziekteverzekeringskaart 

• (eventueel medicatie) 

  



Dingn vo de ouders 
Terugbetaling kamp door de mutualiteit 

Bijna elke mutualiteit voorziet specifieke documenten waarmee een deel van het kampgeld kan 

terugbetaald worden. U kan deze documenten aanvragen bij de mutualiteit en laten invullen door de 

groepsleiding (contactgegevens te vinden op onze site). 

Verzekering 

Voor ieder lid werd bij de inschrijving aan het begin van het scoutsjaar een verzekering afgesloten. 

Een document met meer info over de verzekeringen kan terug worden gevonden op onze of de site 

van scouts en gidsen vlaanderen. 

Inschrijven 

Inschrijven gebeurt door een mail te sturen naar parsivalscoutsieper@gmail.com 

De prijs van het kamp bedraagt 175 euro en dient voor 25 juni gestort te worden op het volgende 

rekeningnummer met gegeven info: 

Rekeningnummer: BE03 4648 3148 7184 

Mededeling: “kamp 2022 + naam lid” 

Aangezien wij ons vlees op voorhand moeten bestellen en wij er zeker van willen zijn dat uw kind 

niks te kort komt zullen wij een meerprijs van 20 euro aanrekenen wanneer het kampgeld niet op tijd 

wordt overgeschreven. Alvast bedankt voor het begrip. 

 

Achterkomn of betje vroeger nar us? 

Als uw zoon/dochter achterkomt of vroeger moet worden afgehaald, laat ons dit dan zeker op 

voorhand weten door ons een mailtje te sturen. 

Moest er twuk zin up kamp! 

De leiding zal doorheen het hele kamp bereikbaar zijn via volgende nummers: 

Kjell: +32470639375 
Tess: +32470256920 
Heleen: +32493150092 
Thibaud: +32495702727 
 

Moest er twuk zin voor kamp! 

Als er nog vragen zijn over het kamp, aarzel zeker niet om een mailtje te sturen naar 

parsivalscoutsieper@gmail.com. Wij proberen altijd zo snel mogelijk te reageren. 

  

mailto:parsivalscoutsieper@gmail.com
mailto:parsivalscoutsieper@gmail.com


Ja moh leiding, woa gam nu eigentlijk naartoe? 
Dit jaar trekken wij weer naar het vertrouwde Frankrijk! We verblijven, zoals de traditie ons 

voorschrijft, weer bij een vriendelijke boer in de streek rond (los de rebus op). Naar dit adres kan 

iedereen die dat wil dan briefkaarten sturen: 

Scouts Ieper 
Tav *naam kind* 
Mr. Et Mme. Van Der Meersch 
Ferme du Hellet 
76270 Mesnières-en-Bray 
 

 

 

  



Wuk pakj mee? 
• Perfect uniform!! (aan bij vertrek)  
• Picknick voor de eerste middag!  
• Slaapzak, foto van de mama/papa 
• Matje 
• Gamel, bestek en beker 
• Genoeg verse kleren, kleren die vuil mogen zijn  
• Regenjas 
• Ondergoed voor 12 dagen ( en reserve )  
• Voldoende kousen 
• Pyjama (als je daarmee slaapt) 
• Degelijke stapschoenen en sportschoenen/ speelschoenen die vuil mogen zijn 

o neem zeker geen stapschoenen mee die nog moeten ingelopen worden, 
dit zal voor pijnlijke blaren zorgen! 

• Toiletgerief (washandje, handdoeken, zeep, shampoo)  
• Tandenborstel en tandpasta 
• Kam/ borstel 
• Zonnecrème!  (lippenbalsem) 
• Spray/ stick tegen insectenbeten 
• Zonnebril, zonnepet/ hoed 
• Minstens 3 Keukenhanddoeken met naam erop  
• Zaklamp 
• Zwemgerief 
• Postzegels, enveloppen met adres, briefpapier  
• Strips/ leesboek/ spel kaarten 
• zakmes 
• Verkleedkledij in thema  
• Handige (kleine) rugzak voor daagse  
• Plastiek zak voor vuile was & schoenen (pakt maar een paar vuilniszakken mee) 
• (zakgeld mag, zeker niet overdrijven) 
• Geneesmiddelen: af te geven aan de leiding!! 
• Nen vlotn babbel 
• een mondmasker, voor moest het nog eens nodig zijn (bv in ziekenhuis) 

 
Peist an de gouden regel, ol wuk daj meepakt, moej zelve draagn! 

  



Wuk pak je nie mej up kamp 

• Snoep, chips, drankjes (water mag uiteraard wel), koekjes, … met uitzondering 
voor de picknick van de eerste dag 

• Gsm, videospelletjes, elektronische toestellen 
• Horloge 
• Waardevolle spullen laat je thuis, dan kan je ze niet verliezen! 

 

Jhad ook ol kunn’ peizn, dat uniform moe natuurlijk weer perfect 
in orde zin! 

 

Voor diegenen bij wie het uniform nog niet in orde zou zijn. Nog eens een reminder van hoe 

het eruit zou moeten zien: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vo moest jet nog ossan nie kennen 
Wat is een kampboekje nu zonder af te sluiten met ons mooie avondlied? Legt dat vanaf nu tot aan 

kamp schoon op je nachtkastje en zingt dat iedere avond voor de spiegel.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peisj daj de bestn 
der bestn der 

marktkramers ga 
wordn’. Moe der ton 
nie verder je kop 

over breekn en 

schrift je geweun in. 

 


