HET LEVEN IN DE GEVANGENIS
MET JOHNY EN CINDY

PAG-FLO KAMP 21 – 31 juli 2021
@D’ierd (Genk)

Voorwoord
Dag liefste flodders & ouders!
Jaaaajaa, je ziet het goed: het kamp staat voor de deur! En wij hebben er alvast heeeel veel zin in! Dit
jaar vertoeven we 10 dagen lang in Genk. Niet zomaar 10 dagen natuurlijk, wel 10 dagen gevuld met
plezier, zon, lekker eten, leuke activiteiten en vriendinnen!
Alle praktische informatie vindt u verderop in dit boekje. Indien er vragen of opmerkingen zijn, geef
gerust een seintje.
En nu kan het aftellen beginnen!
Tot snel !!! <3
Jullie leiding,
Liselot, Fran, Rinke, Charlotte, Lisa, Ninah, Manon & Anouk

Vertrek – Aankomst & andere
praktische zaken
HOE INSCHRIJVEN?
Inschrijven kan door € 170 (met broer/zus in KSA) of €180 (zonder broer/zus in KSA) te storten op één
van volgende rekeningnummers:
- pagadders BE19 8334 9730 4112
- flodders BE60 8334 2468 6070
20 juli 19u-19u30: valiezen binnenbrengen op het Bosjoenk
Dit jaar gaan we naar Genk dus laten we onze valiezen door de camion vervoeren naar het heem. Jullie
kunnen op dinsdag 20 juli tussen 19u en 19u30 de valiezen afzetten aan het Bosjoenk. Zorg dat je
alles meehebt, medische fiches en dergelijke mogen ook dan al afgegeven worden.
21 juli 9u30 vertrek
We verzamelen om 9u25 aan het station van Oostende. Vergeet je rugzakje niet met snacks, water,
lunchpakket en zonnecrème niet! Kom in uniform en breng je goed humeur mee, want vandaag is het de
dag! Wees op tijd, de treinen wachten niet op laatkomers!
31 juli terug thuis
Na 10 dagen vol plezier keren we terug naar huis. Wij komen rond 16u10 toe aan het station van
Oostende. Indien we vertraging oplopen, brengen wij jullie op de hoogte. Nadien kunnen jullie je valies
terug ophalen aan het Bosjoenk.

Brieven schrijven naar uw pagadder of flodder kan naar volgend adres:

Naam pagadder/flodder
KSA Oostende Meeuwennest Meisjes
Miklaan 16 1B
3600 D’ierd (Genk

De leiding
Deze lieve leidstertjes staan de komende 10 dagen tot jullie beschikking:

Pagadderleiding

Flodderleiding

Liselot Valcke (banhoofd)

Anouk Lebegge (banhoofd)

0478/ 56 52 96

0470/ 04 93 12

Rinke Dessein

Ninah Guilini

0499/ 34 62 45

0470/ 20 39 03

Fran Plyson

Manon Dezutter

0486/ 05 57 67

0468/ 32 58 78

Charlotte David

Lisa Hungwe

0474/ 45 65 40

0468/ 21 94 50

Wat neem je (niet) mee?
SLAPEN (er zijn géén bedden aanwezig in het kamphuis!)
•
•
•
•
•
•
•

Goede luchtmatras/veldbedje of slaapmatje (+ pomp indien nodig!!!)
Kussen
Kussensloop
Hoeslaken
Slaapzak
Knuffelbeer (neem er 1 mee, anders zal het een beetje overbevolkt worden)
Pyjama’s

WASSEN
•
•
•
•
•
•
•
•

Tandenborstel, tandpasta, bekertje
Washandjes
Kleine handdoeken
Min. 2 grote handdoeken
Shampoo, zeep/douchegel
Haarelastieken/speldjes
Borstel
Maandverbanden/tampons (indien nodig)

KLEDIJ & SCHOEISEL (neem kledij mee die vuil mag worden!)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bikini/badpak
Voldoende ondergoed
Voldoende sokken (wandelsokken inclusief)
Voldoende T-shirts en topjes
Shorts
Lange broek(en)
2 dikke truien
Lichtere truien
Zonnepetje/hoedje en zonnebril
Sletsen/pantoffels
Goede wandelschoenen (!)
Sandalen
Andere sportschoenen voor sport en spel
Één outfit die echt volledig vuil-vuil mag worden
Regenjas

VARIA
•
•
•
•
•
•

2 keukenhanddoeken
2 wasknijpers
Zonnecrème en aftersun (!)
Medicatie (indien nodig)
Vuile was zak en/of plastieken zakken
Klein rugzakje (bij vertrek mee)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uniform (bij vertrek aan)
Medische fiche (!)
Kids ID of ID-kaart
Mondmaskers
Ontsmettingsgel
Galakledij
Verkleedkledij in thema ‘gevangenis’
Zakdoeken
Briefpapier/enveloppes/postzegels/balpen
Zaklamp
Witte t-shirt (zal nadien niet meer wit zijn)
Drinkfles
Muggenmelk
Goed humeur !!!

NIET MEENEMEN
•
•
•
•
•

Gsm, horloge
Andere elektronische toestellen (nintendo, smartwatch …)
Je liefje
Snoep (voor op de trein is dat oké, daarna niet meer: er is genoeg lekker eten op kamp)
Je mama en papa

COVID-19 INFORMATIE
Deelnemen

Zomerregels 2021

Iedereen mag mee met een paar voorwaarden:
•
•
•

Je bent voor vertrek minstens 3 dagen symptoomvrij
Je woont niet samen met iemand die in een opgelegde quarantaine/isolatieperiode zit
Leden uit de risicogroep kunnen enkel deelnemen met expliciete toestemming van de huisarts of ouders

Bubbels
Kampen worden georganiseerd in contactbubbels opnieuw per leeftijdsgroep: -12, +12, +18. Verschillende regels gelden voor
deze aparte contactbubbels.
•
•
•
•

De bubbel bestaat uit maximaal 100 à 200 personen exclusief leiding
Binnen deze bubbels moet er geen afstand gehouden worden
Bubbel distancing is van kracht, afstand tussen bubbels moet bewaard worden
Contact met externen wordt vermeden, indien nodig wordt de regel van 1,5 meter afstand met mondmasker gehanteerd

Iemand ziek op kamp, wat nu?
Het mogelijks besmette lid wordt eerst in afzondering geplaatst op de kampplaats totdat deze kan opgehaald worden door
zijn/haar ouders. Er wordt gevraagd dat het lid een coronatest laat uitvoeren en nadien de leiding op de hoogte houdt van
het resultaat. De exacte gevolgen voor de andere leden indien de coronatest positief is, hangt af van de situatie. Ouders worden
dan ook zo snel mogelijk ingelicht indien het kamp vroegtijdig moet gestopt worden.
Hygiëne
Tijdens het kamp worden extra momenten ingepland om de handen te wassen. Enkel voor +12 is het dragen van een
mondmasker verplicht wanneer zij in contact zouden komen met externen.
Activiteiten op kamp
•
•
•

Openluchtactiviteiten zijn de norm, liefst op eigen terrein
Een uitstap kan zeker, zolang er rekening gehouden wordt met het mogelijk contact met externen
Contact met externen wordt zoveel mogelijk vermeden

