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Woordje van de regisseur

In Vlaanderen hebben wij één trots en 
glorie naast frieten en de koers en dat is 
de Vlaamse soapserie. Kan u zich nog een 
avond inbeelden zonder naar Thuis of Fa-
milie te kijken? Traditioneel gezien luidt 
de begintune van de soapserie de avond 
in. Aan tafel tijdens het kerstdiner barst 
er al eens een hevige discussie los. Mijn 
grootmoeder heeft zo deze paasbrunch 
ei zo na mijn nicht onterfd omdat zij “Kobe 
eigenlijk wel ne sympathieke vond”.

In de zomer val ik echter altijd in een groot zwart gat. Wanneer weet ik dat ik mag 
stoppen met werken? Wanneer kan ik met een dekentje en een chipje in de zetel 
kruipen? Niet zoals gewoonlijk om iets na acht, want in de zomer geen Thuis noch 
Familie op de buis.

Een groot, gapend gat in ons Vlaams medialandschap dus. En daar doen wij bij 
Productiehuis Parsifal graag iets aan. Lang en hard hebben wij nagedacht over 
een steengoed script en ik kan u nu met trots mededelen dat we daarin meer dan 
geslaagd zijn.

Deze zomer van 19 tot 30 juli nemen wij een gloednieuwe soapserie op: Parsifa-
milie. U mag van alles verwachten, maar intriges, spanning, sensatie en romantiek 
zijn de eerste woorden die in mij opkomen.

Kenners en insiders hebben me al verteld dat Parsifamilie in geen tijd alle andere 
soapseries van de troon zal stoten. Ik ben dan ook zeer vereerd dat ik jullie alle-
maal mag uitnodigen om een week of meer te komen meedraaien in ons produc-
tieteam. We kunnen alle hulp gebruiken. Van een live publiek  (lachbanden zijn 
zeer passé in onze business) tot fans van het eerste uur, jullie zijn zeer welkom.

Ik kijk er naar uit om jullie te mogen ontvangen en dingen naar jullie te schreeu-
wen door mijn megafoon.

Stevige linker

Canis - regisseur



Parsifamilie
bezoekersprogramma
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Toegang identiteit

Als lid van Parsifal ben je dan wel uitgenodigd voor deze unieke ervaring, toch kan je niet zomaar 
onze opnamestudio betreden.

Iedereen is verplicht om haar identiteitskaart mee op kamp te nemen. Het is immers niet uitge-
sloten dat uw dochter naar de dokter/apotheker moet gaan. Omdat we ons bewust zijn van het 
dreigende ‘verlies-gevaar’, hanteren we volgend systeem:

• Bij vertrek van uw dochter dient u de identiteitskaart in een gesloten envelop te steken en
aan de takleiding te overhandigen. Op die envelop schrijft u de voor- en achternaam van uw doch-
ter en de tak waarin ze zit. Gelieve één envelop per kind af te geven.

• Wanneer u uw dochter afhaalt, haalt u de identiteitskaart af bij de verantwoordelijke leid-
ster. Gelieve hier zelf om te vragen, de leiding is op dat moment ook met andere dingen bezig
waardoor ze dit gemakkelijk uit het oog kan verliezen.

Niet vergeten dus!!
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Dagplanning op de set

8.00u. De leiding staat op 
8.15u. De leden staan op 
9.00u. Wassen, eten en inspectie 
10.00u. Formatie 
10.15u. Voormiddagactiviteit: spelen maar! 
12.30u. Eten, afwassen 
13.30u. Siësta 
14.30u. Namiddagactiviteit 
16.00u. Vieruurtje en daarna spelen we verder. 
18.00u. Eten, afwassen 
19.30u. Avondactiviteit 
21.00u. Pap voor kapoenen en kabouters 
21.30u. Kapoenen en kabouters gaan slapen 
22.00u. Pap voor jogi’s, gidsen en leiding 
22.30u. Jonggidsen en gidsen gaan slapen

Nog enkele opmerkingen:
• De leden mogen na een vermoeiende activiteit (dagtocht, driedaagse...) langer slapen.
• Leden die voor het voorziene uur willen gaan slapen, mogen dat.
• Wanneer de jonggidsen en gidsen zelf koken, kan het tijdstip van het eten wijzigen.
• Voor de jongste leden is er tijdens de siësta een half uur verplichte stille siësta en een half uur
waarin ze mogen praten. Zo hebben kinderen die nood hebben aan een dutje, daar de kans voor.



De personages

Had graag in de sixties geleefd met 
veel peace en nog meer love.

Vormt een onafscheidelijk & semi-dynamisch (ze 
zijn al ‘n dagje ouder) duo met zijn hondje Maurice.

Krijgt alles proper maar maakt soms ook een rom-
meltje door per ongeluk wat te veel te roddelen.

Heeft het hart op de juiste plaats
(en heeft zijn tekstje voor de grap verwisseld met dat van zijn twee-

lingbroer Arthur)

Verdringt en verdrinkt haar problemen in 
een zee van luxe en dure porto.

Was zowel te lui als te druk bezig met criminele 
activiteiten om zijn tekstje tijdig door te sturen.

Nouria

Walter

Felix

Marie-Jeanne

Femke

Arthur



De crew + figurant

Regisseur

Cameraman

Make-up

Klankman

Applausmeester

Figurant: priester

De grote baas van het hele productie-
team.

Zorgt dat iedereen haarscherp in beeld 
komt.

Let erop dat het publiek ook lacht met 
de mopjes zelfs als ze niet grappig zijn.

De fi guranten maken het stuk
en als er iets is wat we dit voorjaar geleerd hebben, is het om 

nooit de priester te onderschatten.

Geen neus die nog blinkt of eyeliner 
die ongelijk is.

Klaar om elk kuchje en lachje exact op 
te nemen.
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“Kampreglement”
Seizoen 1, pilot-episode

Femke: Verdorie Walter, soms voel ik mij hier zo overbodig en niet geap-
precieerd. Nu moet je dat eens zien. Heel de set ligt er weer rommelig 
bij. Zo gaat dat niet meer, straks krijg ik een burn-out.

Walter: Maar Femke toch! Weet je wat één van mijn favoriete gezegdes is? 
Regels zijn er om te volgen. Lucht uw hart eens aan uw dierbare vriend 
Walter.

Femke: Awel hè, je zou denken dat niemand dat kampreglement gelezen 
heeft! Weten ze nu niet dat enkel zo het kamp in goede banen kan lopen?! 
Om te beginnen, heb je het zien regenen vanmorgen?

Walter: Amai ja, je zou haast zeggen met pijpenstelen!

Femke: Ik maar lopen van tent naar tent om ze te sluiten. En ikzelf, ik 
was helemaal nat, tot op mijn ondergoed. En dan liep ik langs de HUDO, 
amai Walter, ik viel bijna flauw van de geur. Dat is super simpel te ver-
helpen door er gewoon wat zand op te scheppen en ik heb ineens maar het 
toiletpapier aangevuld.

Walter: Al een geluk dat we u nog hebben.

Femke: Ik was nog net op tijd om de formatie te leiden al een geluk maar 
toen zag ik ineens dat de containers nog openstonden. Eigenlijk moeten 
die elke avond gesloten worden.

Walter: Dat zijn eigenlijk enkele kleine zaken die de jonggidsen en gid-
sen perfect kunnen uitvoeren en het zou jouw leven zo veel makkelijker 
maken.

Zeker lezen!
Scène 1: De taakverdelingScène 1: De taakverdeling

Om te beginnen, heb je het zien regenen vanmorgen?

naar tent te sluiten. 
de HUDO, 

wat zand op te scheppen 

de formatie te leiden 

sen perfect kunnen uitvoeren 
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Arthur: Felix wat ben je daar allemaal aan het doen?

Felix: Ah ik ben vorige week gevallen met mijn motto en nu heb ik een 
wond die dagelijks schoongemaakt moet worden, en ik moet ook medicatie 
nemen tegen de pijn.

Arthur: Maar allez broertje, heb jij het kampreglement weeral niet gele-
zen?

Felix: Natuurlijk niet, dat is iets voor seuten.

Arthur: Dat is niet voor seuten! Want dan zou je nu weten dat je eigenlijk 
de leiding had moeten inlichten over je situatie zodat zij jou kunnen 
helpen. 

Felix: Maar ik durf niet zo goed naar de leiding want ik heb daarnet per 
ongeluk de mast kapotgemaakt… Nu gaan die superboos zijn op mij.

Arthur: Ach nee, de leiding is kei lief en ze hebben liever dat als je 
iets kapotmaakt, je dat onmiddellijk gaat zeggen.

Felix: Ik weet het toch niet goed. Ik heb daar zo veel stress voor. Oh ik 
voel mij echt niet goed ik denk dat ik ga flauwvallen.

(Felix valt neer op de grond)

Arthur: OH NEE! Leiding! Fourage! Felix voelt zich niet goed en heeft 
iets voor dus ik kom dat direct melden zodat jullie hem kunnen helpen.

Scène 2: Het ongevalScène 2: Het ongeval

wond die dagelijks schoongemaakt moet worden, ook medicatie 

de leiding had moeten inlichten 

Felix voelt zich niet goed en heeft 
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Marie-Jeanne: Weet je wat ik echt het belangrijkste vind in het leven? 
Respect! Ik hou ervan als mensen naar mij opkijken en uit de weg gaan als 
ik over straat wandel.

Nouria: Ja mama, maar weet je wat ik ook echt belangrijk vind? Dat je 
respect hebt voor de leiding en de fourage. Die doen hier kei veel! Ik 
vind ook dat je ook naar de leiding die niet jouw eigen leiding is, moet 
luisteren. 

Marie-Jeanne: Dat is waar, zonder die mensen zou het kamp niet kunnen 
doorgaan. Maar vergeet de andere leden ook niet. Niets zo verschrikkelijk 
als een verstoord spel of een slechte nachtrust.

Nouria: Om nog maar te zwijgen over pesten. 

Marie-Jeanne: Pesten hoort absoluut niet thuis op kamp. Wie pest krijgt 
met mij te maken en ik zal daar eens een ferm gesprek mee gaan voeren.

Nouria: Soms maken er ook mensen iets kapot van mij. Respect voor mate-
riaal is zo belangrijk. 

Marie-Jeanne: Ja maar Nouria, laat je spullen dan ook niet rondslingeren. 
En leg het materiaal van de scouts steeds terug op zijn plaats.

Scène 3: Respect, man!Scène 3: Respect, man!

respect hebt voor de leiding en de fourage. 

riaal is zo belangrijk. 

Nouria, laat je spullen dan ook niet rondslingeren. 
En leg het materiaal van de scouts steeds terug op zijn plaats.
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Felix: Hé pssssst Femke, zie eens wat ik allemaal heb meegepakt in mijn 
rugzak. Maar mondje dicht aan de leiding.

Femke: Felix, ik wil niets te maken hebben daarmee! Nu breng je mij ook 
in nesten.

Felix: Als je zwijgt krijg je een grote zak snoep van mij.

Femke: Snoep mag enkel als je het kan delen maar dat is overbodig want 
je krijgt hier meer dan genoeg eten.

Felix: Oké dan, dan krijgt straks iedereen een snoepje van mij. Maar ik 
moet eerst nog mijn waardevolle dingen opbergen.

Femke: Allez mag ik eens zien wat je mee hebt. Juwelen? Maar Felix toch, 
die kan je hier enkel kwijtspelen. En die MP3-speler is echt mega asoci-
aal. 

Felix: En waar moet ik dan met mijn gsm naartoe?

Femke: Je GSM had je moeten thuislaten. Dat is ook super asociaal en zo 
kan je enkel dingen sturen naar je ouders die gek kunnen overkomen. Dat 
is ook helemaal overbodig want op tweedaagse krijg je een gsm mee waarmee 
je de leiding altijd kunt bereiken. Je weet toch wel dat als de leiding 
je betrapt, je je gsm dan moet afgeven. Ik zou hem nu al gaan inleveren 
want de leiding heeft de toestemming om in je zak te kijken als ze denken 
dat je een gsm of andere verboden dingen mee hebt. 

Felix: Oei! Sigaretten, alcohol en drugs mogen dan ook zeker niet?

Femke: Nu is de maat vol! Ik ga naar de leiding. Je zal de gevolgen ervan 
wel dragen!  

Scène 4: Verboden middelenScène 4: Verboden middelen

Femke: Snoep kan delen 

Je GSM moeten thuislaten. ook super asociaal 

helemaal overbodig want op tweedaagse krijg je een gsm mee 
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Je bagage

Wat je zeker niet mag vergeten... Jezelf, goed weer, veel ‘goesting’ om: uren te knoeien voor de tent 
rechtstaat, op je vingers te kloppen, in een tent te slapen, de aardappelen te laten aanbranden, 
dessertjes uit te vinden, te wandelen door bos en hei, heel veel leuke spelletjes te spelen, je tong te 
verbranden aan de hete maar overheerlijke pap, te zingen tot je er hees van wordt...en ga zo maar 
door! Je merkt het nog wel of... je weet het misschien nog!

Wasbakje in ondoordringbaar linnen 
Kam en/of borstel 
Haarrekkertjes 
Tandenborstel en tandpasta 
Voldoende handdoeken en washandjes 
Zonnecrème, aftersun 
Eventueel maandverband en/of tampons 

Milieuvriendelijke shampoo en zeep voorziet de leiding  

Luchtmatras en/of matje OF veldbed 
Slaapzak, eventueel een extra dekentje 
Warme pyjama 
Knuff el (niet overdrijven) 

OPGELET: het kan ’s nachts erg koud zijn in de Ardennen!

Gamel (of een plat en een diep bord in plastiek, maar jogi’s en gidsen hebben zeker een 
gamel nodig)
Drinkbeker
Drinkbus
Bestek (mes, vork, lepel)
3 (oude) keukenhanddoeken
Voor gidsen en jonggidsen: aardappelmesje, keukenkruiden, blikopener (indien je dit niet 
aan je zakmes hebt)

Toiletgerief

Slaapgerief

Eetgerief
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Neem genoeg van alles mee !! Het is helemaal niet leuk om die vieze onderbroek of die 
natte sokke van de dag voordien weer aan te moeten trekken.

Perfect uniform: short/rokje, T-shirt van Parsifal of van de scouts, groene
kousen, hemd, das (dit heb je aan bij het vertrek!)
Regenjas / k-way, regenlaarzen
Bottinnen
Sportkledij en sportschoenen
Lange broeken
Korte broeken
Warme truien
Lichte truien
Wollen / dikke kousen
T-shirts
Voor elke dag proper ondergoed en propere kousen
Zakdoeken
Hoedje / petje tegen de zon, eventueel een zonnebril
Zwemgerief: badpak en badmuts (dit is verplicht in de meeste Waalse zwembaden!!) De
kapoenen / kabouters die nog niet goed kunnen zwemmen zijn verplicht zwembandjes
mee te nemen!
Watersandalen of andere schoenen waarmee je in het water mag

Voor de jogi’s: een witte T-shirt die je niet meer nodig hebt

Kledij

Zaklamp met voldoende batterijen 
Identiteitskaart 
Veiligheidsspelden
Schrijfgerief en papier
Briefpapier, geld voor kaartjes, adressen en postzegels
Linnenzak
Voor jonggidsen: een bol sjortouw en een zakmes
Een klein maar stevig rugzakje
Van jonggidsen wordt verwacht dat ze een grote trekkersrugzak bijhebben!

Allerlei
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Waardevolle spullen zoals ringen, uurwerken, ipod, ipad, gsm, ...
Vervelende dingen zoals snoep die je niet kan delen
Sigaretten
Alcohol
Drugs

Wie hiermee betrapt wordt zal gestraft of naar huis gestuurd worden.

Degelijke stapschoenen voor op 2daagse en 3daagse zijn verplicht! Met vrijetijdsschoeisel 
loop je je voeten stuk. Wanneer je nieuwe schoenen koopt, zorg dan dat ze ingelopen zijn. 
Wie veel last heeft van blaren, kan zich best op voorhand een paar stapkousen aanschaf-
fen.

Zorg ervoor dat je een zaklamp bij hebt. Dit is erg belangrijk voor de veiligheid. Zeker wan-
neer je moet stappen in het donker. Neem ook extra batterijen mee!

Een regenjas is verplicht. Op dagtocht of meerdaagse is dit absoluut geen overbodige luxe. 
Want ook al regent het, stappen moet je toch doen.

Zorg dat je voldoende speelkledij bij hebt voor het hele kamp.

Elk jaar ondervinden we problemen bij jonggidsen wat betreft hun kledij, schoeisel en materiaal. 
Wij zouden willen vragen om onderstaande punten zeker in orde te brengen, ze zijn erg noodza-
kelijk voor het welzijn van jullie dochter(s):

Verboden

Tweedaagse jonggidsen
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Inpaktips

- Stop alles in een stevige rugzak (reistas of valies). Wanneer niet alles erin geraakt, neem dan
een tweede stevige reistas maar geen vuilniszak of kartonnen doos!

- Hang niets aan de buitenkant van de rugzak. Zo gaan de dingen alleen maar verloren. Doe
je het toch, bindt alles dan stevig vast.

- Ouders denk er aan dat jullie bij het vertrek alles keurig in de zak krijgen maar dat dit voor
uw dochter bij het inpakken moeilijker zal gaan. Stop de rugzak dus niet vol tot aan de rand want
dan zal het moeilijker worden om alles er terug in te krijgen.

- Laat uw dochter zoveel mogelijk zelf inpakken, zo zal het op kamp vlotter gaan om alles te-
rug te vinden. Voor de allerjongsten raden wij aan uw dochter erbij te laten staan bij het inpakken,
zodat ze weet wat ze meeheeft en waar het steekt.

- Teken zoveel mogelijk van het gerief. Teken zeker het uniform en alle materialen die erg op
dat van een ander gelijken (Vb: gamel, bestek, handdoeken, ondergoed...). Gewoon met een lin-
nenstiftje de eerste letter van de voornaam en de volledige achternaam ergens op de binnenkant
schrijven volstaat (laat uw dochter het maar zelf doen!).

- Om er voor te zorgen dat de naam van uw dochter niet van haar zakmes, bestek of gamel
gaat (door af te wassen bijvoorbeeld), kan u de naam er inkrassen of met nagellak opschrijven.

- Zorg dat de slaapzak en de luchtmatras niet helemaal onderaan zitten. Ze moeten immers
beginnen met hun bed op te maken en anders zit van de eerste dag hun zak al ondersteboven.

- Voor de allerjongsten raden wij aan om pakketjes te maken. Stop voor elke dag een onder-
broek, een broek, een T-shirt en een paar kousen in aparte plastieken zakjes. Zo zal uw dochter het
gemakkelijker hebben met het kiezen van kledij en zal ze zeker elke dag propere kledij aanhebben
(wat op kamp aan te raden is!). Dit maakt het de leiding ook een stuk gemakkelijker om het wassen
en aankleden te begeleiden.

- Voor de oudere leden is het handig als alle T-shirts, alle shorts, alle onderbroeken...bij elkaar
zitten.

- Geef enkel speelkledij mee. Kledij die niet vuil mag worden of waarmee niet gespeeld kan/
mag worden, hoort niet thuis op een kamp!



Productiehuis Parsifal Mechelen18

Locatie opnamestudio

Aangezien de locatie van onze opnamestudio top secret moet blijven, is het geen sinecure om het 
te vinden.  Het makkelijkst is als u volgend adres intikt op uw GPS of in Google maps:

Lasnenville
4960 Malmedy

Vanaf Lasnenville rijdt u naar de Route Borgueuse Hé, vanaf daar zullen bordjes van Meisjesgidsen 
Parsifal de weg aanduiden.

Als u het echt niet vindt, kan u altijd naar de groepsleiding bellen en komen wij u depanneren.

Opnamestudio

Bij de volgende bocht, rechtdoor

Bestemming: 

Lasnenville

4960 Malmedy
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Prijs + postadres

De bezoekersprijs:
- Kapoenen & kabouters: € 88
- Jonggidsen: € 132
- Gidsen : €55

Gelieve de naam van uw kind en tak te vermelden bij overschrijving op volgend rekeningnummer: 
BE32 4140 0625 3102. Het bedrag kan ook cash betaald worden tijdens de kampinschrijvingen.

Onze prijzen zijn opgeslagen tegenover vorig jaar omdat ons kamp al jaren sterk verlieslatend was. 
Heeft u hier vragen bij of wilt u een verminderde kampprijs aanvragen, kan u zich richten tot de 
groepsleiding.

Postadres
Fanmail mag altijd gestuurd worden op volgend adres:

Gidsen Parsifal Mechelen
Naam van het kind + tak
Camp Petit Faz – Dumoulin
Route du Borgueuse Hé
4960 Bellevaux-Ligneuxville
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Belangrijke data

Valiezen!

Behalve de gidsen!

Voor de gidsen 
begint het pas!

YES!!!
Vertrek

Terug naar 
Mechelen

Extra: 29 juni kampinschrijvingen 20-21u

:(

Kleinsten 
naar huis

Leiding
vertrekt
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Zaterdag 14 juli:
Alle veldbedden en rugzakken moeten om 18 uur binnengebracht worden aan het lokaal zodat ze 
de container in kunnen. Kan je wegens omstandigheden je bagage niet binnenbrengen die dag, is 
een uitzondering mogelijk. Je neemt hiervoor contact op met je takleiding.

Zondag 15 juli:
De leiding vertrekt vol goede moed richting de opnamestudio. Daar zullen ze er in enkele dagen 
voor zorgen dat de weide omgetoverd wordt in een echte set met een ingericht restaurant, slaap-
tenten, decor...

Donderdag 19 juli:
Deze keer is het aan de leden om vroeg uit hun bed te komen. Zij worden voor het vertrek in per-
fect uniform verwacht aan onze lokalen (Kruisbaan 129, Mechelen). Afspraak om 8.45u. Wees op 
tijd zodat de bus niet moet wachten. Vergeet ook zeker niet om je identiteitskaart in een envelop 
met je naam op en je lunchpakket mee te nemen.

Donderdag 26 juli:
Voor de kapoenen en kabouters zit het bezoek er weer op. Ze hebben 7 fantastisch leuke da-
gen achter de rug en verlangen nu naar een warm bad en propere kleren. De ouders mogen hun 
dochter(s) komen halen aan de opnamestudio (Lasnenville) tussen 14-16u. Je kan eventueel 
afspreken om samen te rijden. Vergeet de identiteitskaart niet terug te vragen aan de leiding!

Voor de gidsen begint de pret nu maar pas, zij moeten naar de studio (Lasnenville) gebracht 
worden en worden verwacht om 14 uur. Carpoolen wordt ten zeerste aangemoedigd. Vergeet 
zeker de identiteitskaart niet aan de gidsenleiding te geven. 

Maandag 30 juli:
De jonggidsen, gidsen en de crew keren terug naar Mechelen met de bus. U mag uw dochter ko-
men ophalen om 16 uur aan de Sika, de bagage mag al meteen meegenomen worden.
Indien het uur verandert door drukte onderweg, zullen we u tijdig proberen te verwittigen.
Vergeet de identiteitskaart niet terug te vragen aan de leiding!
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Communicatie

Telefoonnummer groepsleiding: 

Je kan de groepsleiding in geval van nood of belangrijk nieuws altijd bereiken op het noodnummer
Gnoe:  0489/359665
Flicka: 0473448970
Agame: 0471104194

Indien wij geen ontvangst hebben, spreekt u best iets in op de voicemail waarna wij u kunnen te-
rugbellen. De gsm wordt meermaals per dag nagekeken. Om heimwee en confl icten met andere 
leden te vermijden, is het niet gebruikelijk dat wij leden met hun ouders laten bellen. Hierop kan 
uiteraard een uitzondering gemaakt worden, indien nodig. Indien uw kind naar de dokter moet, 
brengen wij u op de hoogte.

Social media: 

De laatste jaren krijgen we meer en meer de vraag of we niet af en toe iets op onze Facebookpagi-
na kunnen zetten over het kamp. Wij vinden het echter veel toff er als uw dochter al haar doldwaze 
avonturen zelf uit de doeken kan doen in brieven of na het kamp. 
Als er iets is waar iedereen van op de hoogte gebracht moet worden, zullen we dat zeker commu-
niceren langs verschillende kanalen. Geen nieuws is goed nieuws.
Daarenboven kan er nog niets gelekt worden over de inhoud van onze spannende soapserie tot 
de première.








