
 

ZONDAG 28 JUNI 
 

PAGINA 1 

PAKO TO THE 

RESCUE 
EEN BELANGRIJKE UITVINDING IS VERDWENEN VAN ZIJN GEHEIME LOCATIE 

 

“Dit zou het einde van de 

wereld kunnen betekenen” 

Een wereld beroemde professor was bezig met een 

uitvinding die wereld veranderend zou kunnen 

zijn. Het zou een oplossing kunnen bieden op elk 

probleem waar we vandaag de dag mee te maken 

hebben. Maar als dit in de foute handen komt zou 

dat het einde van de wereld kunnen betekenen wist 

hij ons te vertellen. Net daarom werkte hij aan zijn 

uitvinding op een strikt geheime locatie. Maar net 

toen hij hulp ging halen bij grote belangrijke 

overheidsbedrijven gebeurde wat er nooit had 

mogen gebeuren. Toen hij terug kwam was zijn 

uitvinding verdwenen. 

 

Als deze uitvinding gestolen is door schurken met 

slechte bedoelingen kunnen er heftige periodes 

aankomen. 

 

Alle grote politiediensten zijn al volop bezig met 

een onderzoek. Maar dit is niet genoeg, het 

ministerie van Pako veiligheid -dit is een 

organisatie die instaat voor de bewaking en 

veiligheid van de bevolking nauwgezet te volgen.- 

is op zoek naar een team die hun kan helpen met 

het voorkomen van het einde van de wereld. 

 

 

 

Als u denkt dat u Het ministerie van Pako veiligheid kan helpen twijfel dan zeker niet om in te 
schrijven via volgende link:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=skXAIA8_xU-
rq3DxXucn9PBETIHSaUpCn6OjjQ5fNL5UM0hJSlhLSlEzS01VRjJaVkdJUkc4VUQyWi4u 

Opzoek naar hulp, maar niet 

zomaar hulp 
Het ministerie van Pako veiligheid kan iedereen gebruiken maar is vooral op zoek naar 

volgende personen binnen onze bevolking: 

 

Robots – Professoren – Uitvinders – Detectives – Hackers – Geheimagenten 

 

Behoor jij tot 1 van bovenstaande aarzel dan niet om je in te schrijven via de link onder de 

afbeelding. 

KAMP 23 JULI T.E.M 29 JULI 

Het ministerie van Pako veiligheid organiseert 

een kamp van 23 juli tot en met 29 juli. Dit 

kamp is bedoeld om de krachten van de 

slimste, sterkste en meest intelligente personen 

van onze samenleving te bundelen. 

Samen gaan ze op zoek naar de schurken die 

de uitvinding gestolen hebben. 

 

Naarmate dat hun zoektocht vordert komen ze 

steeds meer te weten over de uitvinding en 

beseffen ze maar al te goed dat het van groot 

belang is dat ze de uitvinding snel terug 

vinden. 

 

Ben jij de persoon die ze nodig hebben schrijf 

je dan zeker in en red de wereld. 

 

 

 

Verdere 

 BELANGRIJKE info 

 vindt u verder 
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BENODIGDHEDEN   
Om de wereld te redden heb je natuurlijk wel het een en ander nodig, 
daarom hier een overzicht. 

 

Kledij 
• Stevige schoenen 

• Sportschoenen 

• Verkleedkledij (zie groepen) 

• Lange broek 

• Warme trui 

• Pyjama 

• Ondergoed (voor elke dag) 

• Kousen 

• Regenjas 

• Pet 

• Zwemgerief (spannende zwembroek!!!) 

• Zakdoeken 

Eetgerei 
• Plat + diep bord (onbreekbaar) 

• Beker (onbreekbaar) 

• Mes, vork, lepel, kleine lepel 

• 3 keukenhanddoeken 

Slaapgerief 
• Veldbed (luchtmatras = drijvende kinderen bij regen) 

• Slaapzak 

• Hoofdkussen 

• Knuffel 

Toiletgerief 
• Waskom 

• Handdoeken 

• Washandjes 

• Tandenborstel 

• Tandpasta 

• Beker 

• Zeep en shampoo 

• Kam 

• Zonnecrème 

• Veiligheidsspeld 

Varia 
• Rugzak 

• Linnenzak voor vuile was 

• Drinkbus 

• Zaklamp (vanaf toppers) 

• Enveloppen (op voorhand geschreven) 

• Balpen 

• Postzegels 

• Fiets (rakkers en ouder fietsen naar de kampplaats) 

• Mondmasker 

• (eventueel medicijnen) 

• Een goed humeur :) 

 

Gelieve op zoveel mogelijk voorwerpen de naam te schrijven, 

 dan kunnen we gevonden spullen makkelijk terugbezorgen. 

VERKLEEDKLEDIJ 
Miniclub:   Robots 

Speelclub:   Professoren 

Rakkers:   Uitvinders 

Toppers:   Detectives 

Kerels:    Hackers 

Aspiranten:   Geheimagenten 

Leiding:    Ministerie van Pako veiligheid 

VB:    Minister van veiligheid 

Kookies:   Logistieke dienst verzorging  (LDV)  

ADRES 
Ondanks dat schurken voor onrust zorgt in de wereld doet de 
postbode nog elke dag de brieven rond. Zo kan iedereen in 
contact blijven met zijn dierbaren. 
 
Chiro Pako 
t.a.v. (naam+afdeling) 
Boerestraat 26a 
2400 Mol 
 
Indien uw favoriete held ook brieven terug wil sturen is het 
handig als de enveloppen op voorhand al geschreven zijn. 
 

CONTACT 
In geval van nood kan de leiding  worden bereikt op deze 
nummers: 
 
Rik Sels (VB):   0474 72 64 39 
Camiel Daans :  0474 56 59 97 
Evert De bruyn:   0471 31 08 62 
 

VERTREK 
23 juli 
• Miniclub en speelclub worden om 9u15 verwacht op 
het station in Nijlen. 
• Rakkers en Toppers vertrekken om 9u met de fiets op 
de chiro. 
• Kerels en Aspiranten vertrekken om 9u30 met de fiets 
op de chiro. 
Breng rugzak mee met gevulde drinkbus en kleinigheidje om 
te eten. 

BELANGRIJKE DATUMS 
19 juli 
•Om 18u brengt de miniclub hun koffers. 
•Om 19u brengt de speelclub hun koffers. 
•Om 20u brengen de rakkers hun koffers. 

20 juli 
•Om 18u brengen de toppers hun koffers. 
•Om 19u brengen de kerels hun koffers. 
•Om 20u brengen de aspi’s hun koffers. 
Zo worden deze met de camion naar de kampplaats gebracht. 

29 juli 
Ouders kunnen hun zoon komen ophalen. 
•Om 14u komen de ouders van de miniclub en speelclub. 
•Om 15u komen de ouders van de rakkers en toppers. 
•Om 16u komen de ouders van de kerels en aspiranten. 

31 juli 
Tussen 17u en 19u kan je de bagage en fietsen die niet mee 
terug geraakt zijn met de auto nog aan de Chiro afgehaald 
worden. 

DAGINDELING 
8u00 Opstaan + Ochtendgym 
8u30 Ontbijt 
9u15 Slaapplek opkuisen 
9u45 Mededeling van het ministerie van Pako veiligheid 
10u00 Spelen in groep 
12u30 Middagmaal 
13u30 Platte rust 
14u30 Spelen in groep 
16u00 Korte eet- en drinkpauze 
18u00 Avondmaaltijd 
19u00 Avond mededeling 
19u25 Avondspel in eigen groep 
21u00 De Miniclub zoekt hun bed op 
21u30 De Speelclub zoekt hun bed op 
22u00 De Rakkers zoeken hun tent op 
22u30 De Toppers zoeken hun tent op 
23u00 De Kerels zoeken hun tent op 
23u30 De aspiranten zoeken hun bed op 
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BELANGRIJKE INFORMATIE IN VERBAND 

MET COVID -19 

 

  

 

 

Wij hebben er alles aan gedaan om ons kamp zo te organiseren zodat het conform is aan al de maatregelen die ons opgelegd worden. Zo zal 
ons kamp doorgaan binnen de befaamde bubbels en doen we er alles aan om deze bubbels gescheiden te houden. Zo hebben we aparte 
sanitaire blokken, een grote eet tent die we indelen, zetten we de tenten ver van elkaar, duiden we met pijlen aan hoe ze moeten lopen en 
delen we het speelterrein op. 
 
Dit betekent dat we veel extra tijd nodig hebben om dit alles op te zetten, daarom dat we ons kamp dan ook hebben ingekort. Kijk dus zeker 
de data na! 
 
Er landt een grote verantwoordelijkheid op onze schouders en wij kunnen jullie verzekeren dat wij de situatie zeer ernstig nemen. Wij hopen 
dan ook op geen problemen en geen enkele besmetting. Maar de verantwoordelijkheid ligt niet enkel in onze handen. Jullie als ouders dienen 
ook verschillende dingen in het achterhoofd te houden. 
Iedereen mag mee, met en zonder bijzondere noden, als dat veilig kan. De voorwaarden:  
 

• Behoort een deelnemer tot een risicogroep? Dan mag die meedoen aan de activiteit of het kamp als hij toestemming heeft van de 

ouders, voogd (bij chronische ziektes onder controle door medicatie) of mits toestemming van de huisarts. 

• Wie ziek is kan niet deelnemen 

• Wie Covid-19 heeft gehad moet minimaal 7 dagen na diagnose rekenen alvorens terug deel te kunnen nemen aan een activiteit of 

kamp EN bij terugkeer ook reeds 3 dagen symptoomvrij zijn. 

• Wie ziek was (geen Covid – 19) voor de activiteit of het kamp moet in de 3 dagen voorafgaand aan deelname symptoomvrij zijn. De 

symptomen die kunnen wijzen op corona zijn koorts, hoesten, moeilijk ademen, keelpijn, verstopte neus, diarree. 

• Wie een besmet persoon binnen de eigen gezinsbubbel/primaire bubbel heeft (ouder, broer, zus, ..) moet getest worden en moet de 

termijn voor thuisisolatie respecteren vanaf het laatste contact met de corona patiënt en kan dus niet verder deelnemen aan 

activiteiten etc. 

• Was je ziek vóór de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van de activiteit of tijdens de activiteit? Dan mag je niet (meer) deelnemen. 

Dat geldt voor iedereen die betrokken is: kinderen, jongeren, begeleiders, kookouders, enzovoort. De symptomen die kunnen wijzen 

op corona zijn koorts, hoesten, moeilijk ademen, keelpijn, verstopte neus, diarree. 

• Er wordt geadviseerd geen spreiding van verschillend jeugdaanbod te plannen in dezelfde week. Jongeren wordt gevraagd vooral naar 

dezelfde jeugdwerking te gaan. 

WAT BIJ EEN ZIEKE OP KAMP 

Een lid is ziek en er is een vermoeden van Covid omdat hij één of meer symptomen heeft. 
1. We plaatsen hem onmiddellijk in quarantaine (een ruimte die we hier speciaal voor voorzien) met een chirurgisch mondmasker. En de 

bubbel waar het lid zich bevond mag dan de locatie niet meer verlaten en vermijd alle contacten met externen. 

2. We verwittigen een ouder zodat ze hun zoon komen halen. Op het inschrijvingsformulier zal u uw contact gegevens moeten achter 

laten. 

3. Ouders gaan binnen 24u naar de huisarts zodat er een test kan worden afgenomen. 

4. Het lid test positief op COVID: 

• Het lid zelf mag gedurende min. 7 dagen nergens aan deelnemen en moet min 3 dagen symptoom vrij zijn om opnieuw te 

kunnen deelnemen aan een soort van aanbod. 

• De bubbel waar het lid inzat gaat naar huis, laat een test afnemen en start de vastgelegde termijn voor thuisisolatie. 

5. Het lid test negatief op COVID: 

• De bubbel kan gewoon verder doen met het kamp, de locatie mag opnieuw verlaten worden, contact met externen blijft 

vermeden maar kan waar nodig. 

• Het zieke lid kan niet terugkeren. 

LID BLIJKT BESMET NA HET KAMP 

Als een lid besmet is met COVID na afloop van het kamp dienen de ouders dit aan ons te laten weten. Zo kunnen wij de nodige stappen 
ondernemen om ons contactlogboek tot bij de juiste personen te krijgen. Op deze manier wordt iedereen hiervan op de hoogte gesteld en 
verteld wat ze dienen te doen. 
 
Algemeen principe: wie in nauw contact kwam met een COVID- 19 patiënt is mogelijks besmet en wordt in isolatie geplaatst. 
Standaardmaatregel: betrokken deelnemers laten zich testen en blijven de vastgelegde termijn in thuisisolatie en kunnen dus niet deelnemen 
aan een andere aanbod in deze periode 
 

MEDISCHE FICHE 

Gelieve het medische fiche in bijlage digitaal in te vullen en door te mailen naar sels.rik@gmail.com. Tevens druk je de ingevulde medische 
fiche af, handteken je deze en voeg je er 2 kleefbriefjes van het ziekenfonds aan toe. Deze medische fiche bezorg je aan Rik Sels (VB) bij het 
binnenbrengen van de bagage 

mailto:sels.rik@gmail.com

