
Algemene info reis Fuengirola - Spanje 
29/04/2015 – 03/05/2015 
 
 
BELANGRIJK:  
Minderjarige leden hebben een officiële toelating van hun ouders nodig om mee naar het 
buitenland te reizen. Deze moet je gaan halen op het gemeentehuis. 
Je kan deze toelating op naam van de groep zetten of indien nodig op: Berten Verbeelen 
10/01/1988 
 
ZEER BELANGRIJK:  
Je bagage mag 15 kg wegen. Handbagage max 10 kg.  
Omdat we maar 5 dagen gaan, is het waarschijnlijk voor de meesten niet nodig om 15 + 
10 kg bagage mee te nemen. Mogelijks wordt er nog wat groepsmateriaal verdeeld over 
de bagagestukken. 
 
Vertrek woensdag 29 april 
 
Bijeenkomst en inladen van de bagage om 8u00 aan het lokaal in de L. Weytenstraat. We 
vertrekken met alle wagens ten laatste om 8u30. 
Volgende chauffeurs brengen ons naar Zaventem: Ulf, Filip, Ruth, mama Evelien, mama 
Kim & Inge. 
 

Onze heenvlucht: Ryanair  FR7923 

29/4 11u35 Brussel  -  29/4 14u30 Malaga 

        

Respecteer de afgesproken uren.  
 
We worden met de bus naar ons hotel gebracht. Voor zij die al eens willen kijken, het hotel 
is ‘PYR Lamo de Espinosa Fuengirola’. 
Adres: Calle Lamo de Espinosa 10, Fuengirola 
Website: http://hotelpyr.es/en/ 
 
Thuiskomst zondag 3 mei 
 

Onze terugvlucht: Vueling  VY2150 

3/5 07u10 Malaga  -  3/5 9u55 Brussel 

 

Volgende chauffeurs wachten ons in Zaventem op: Ulf, Soetkin, Ruth, papa Hannelore, 

papa Nick. 
           
Kledij 
 
Alle kledij gaat mee in je persoonlijke koffer. Voorzie kapstokken en kledijzakken voor al je 
kledij. 
Voor de meisjes: werkkledij met rok, overrok, bloes, onderrok, korte kledij met onderrok en 
gekleurde schort, jakje lichte zeden, effen hoofddoek en gebloemde hoofddoek, bloemen 
voor lichte zeden.  
Voor de jongens: feest- en werkkledij. Vergeet zeker jullie zwarte hoed niet! 
Muzikanten nemen hun moderne kledij mee. 



 
Neem je Gelmel t-shirt mee in je handbagage. We dragen hem bij aankomst op het 
festival. 
 
De meisjes zorgen voor: zwarte/witte haarspeldjes, onopvallende elastiekjes voor in het 
haar, schmink en ontschminker, zwarte,ondoorschijnende kousen. 
 
Iedereen zorgt voor schoenpoetsgerief, veiligheidsspelden, naaigerief, kapstokken, 
reserveveters (jongens) en zwarte dansschoenen en zwarte sokken! 
 
Ieder draagt zelf zorg voor zijn kledij (strijken inbegrepen).  
Na ieder optreden helpt iedereen bij het opruimen van het groepsmateriaal. (vb. sjaals 
worden terug op de kapstokken gehangen, broden gaan terug in de daarvoor voorziene 
doos …) 
 
Wat is taboe tijdens een optreden? 
Juwelen, horloges, piercings en tattoo’s die zichtbaar zijn, nagellak, losse haren en 
kauwgom. 
 

� Er wordt niet gerookt in kledij en in principe ook niet gegeten in kledij. Je draagt je 
kledij steeds op een correcte manier. 

 
EHBO 
 
Vergeet persoonlijke geneesmiddelen niet mee te nemen. Denk ook aan compeedpleisters 
en dergelijke wanneer je vlug last hebt van blaren. 
Breng de EHBO-verantwoordelijke Monique op de hoogte van eventuele medische 
voorvallen die zich kunnen voordoen (hyperventilatie, epilepsie, allergie …) 
Monique zorgt voor een EHBO - koffer. Indien jullie enige ongemakken hebben, kunnen 
jullie bij haar terecht. Overlaad haar niet met kleinigheden.  
Hoor ook zeker eens na bij je ziekenfonds en/of verzekering welke documenten je nodig 
hebt voor eventuele verzorging in het buitenland. 
 
Financiën 
 
Berten en Kristof zijn verantwoordelijk voor de financiën.  
Neem voldoende zakgeld mee, maar overdrijf niet.  

� OPGELET: Wees op je hoede voor zakkenrollers. Neem je voorzorgen. Bv. Een 
geldzakje voor onder je kleding te dragen. Steek je portefeuille niet in je achterzak. 

 
Algemeen 
 
Denk aan : identiteitskaart (reispas niet nodig, tenzij je dit hebt opgegeven voor je 
vliegticket), zwemgerief , persoonlijke hygiëne, medicatie, zonnecrème, pleisters voor 
wondjes en blaren. 
Foto- of videoapparatuur en allerhande electronica worden op eigen verantwoordelijkheid 
meegenomen. 
Lakens, kussenslopen en badhanddoeken zijn niet nodig. Deze zijn voorzien door het 
hotel. Een eventuele strandhanddoek kan natuurlijk wel. 
 
Vergeet niet dat je geen vloeistoffen mag meenemen in je handbagage (enkel kleine 
hoeveelheden)! 
 



De instrumenten van de muzikanten zijn verzekerd, andere niet. 
Neem geen overbodige juwelen mee. Je kunt ze alleen verliezen. 
 
Wij rekenen op ieders verantwoordelijkheidszin met betrekking tot drinken, stiptheid, 
voldoende nachtrust … Een goede, toffe groepsgeest is de grootste basis voor een 
geslaagde reis. 
 
De dansleiding heeft uren gewerkt aan de rolverdeling. Die staat buiten discussie. Indien 
je toch vragen hebt ivm het dansprogramma, kan je altijd bij hen terecht. Er zullen 
regelmatig extra repetities ingelast worden. 
 

Afgesproken TIJDSTIPPEN worden gedurende de ganse reis NAUWGEZET 
gerespecteerd.  
Iedereen is vertegenwoordiger van de groep, gedraag je dan ook als Gelmeller! 
Bv gezamenlijk afruimen aan tafel, respectvol omgaan met onze eigen kledij,… 

 
Hieronder vinden jullie nog een lijst van de verantwoordelijken, waar jullie terecht kunnen 
als jullie vragen/opmerkingen hebben. 
 
 
Verantwoordelijken 
 
Algemene leiding Berten 
Financiën Kristof 
Dansleiding Pit 
Muziekleiding Paul 
Materiaal Tom 
EHBO Monique 
Bagage IEDEREEN 
Meereizende leden van de raad van bestuur : Berten, Kristof, Katrien, Elke, Kim 
 
GSM-nummers ingeval van nood 
 
Berten  0032 499 544 619 
Elke  0032 479 430 649 
Kim  0032 485 483 361 
 
Programma 
 
29 april 

• 19.30: Officiële opening belgisch paviljoen 
 
30 april 

• 14.00, 16.30 en 18.00: Optreden aan paviljoen 
 
1 mei 

• 18.00: Optreden aan paviljoen 
 

2 mei 

• 11.00: Stoet 

• 16.00, 18.00 en 20.00: Optreden aan paviljoen 


