
 

 

 
NAJAARSSTAGE 2018 

 
PRINCE GEORGE’S COUNTY, MARYLAND 

 

      
 
Voor het eerst in onze geschiedenis trekken we voor een stage naar de staat Maryland, alwaar we 
te gast zullen zijn in de provincie Prince George’s County. 
 
Prince George’s County grenst aan het oosten van de hoofdstad Wahington DC en is met 865.000 
inwoners de tweede grootste provincie van de staat Maryland. De oppervlakte bedraagt ongeveer 
1300 km². Hoe dichter bij DC, hoe stedelijker de omgeving is. 
 
De Prince George’s County Fire and EMS Department (PGFD) is een gemengde brandweerdienst 
die vanuit 46 brandweerposten de dagelijkse oproepen beantwoord. De brandweerdienst beschikt 
over een 1100 vrijwillige en 720 beroepskrachten. Men beschikt onder meer over 71 autopompen, 
22 ladderwagens, 54 ambulances. 
 
In 2015 werden ongeveer 150.000 uitrukken geregistreerd. 
 
Periode:  Vertrek op dinsdag 18 september 2018 
 Retour op woensdag 3 oktober 2018 (aankomst 4 oktober) 
 
Brandweer programma: 
 
Wij bieden u een 7 daags verblijf bij de brandweerdienst van Prince George’s County, Maryland 
met mogelijkheid om mee uit te rukken vanuit verschillende brandweerposten, en een reeks 
brandweer gerelateerde bezoeken aan. 
 
Stageverantwoordelijke:  
 
OPSTAL Marc    Brandweer Vlaams-Brabant West (Zaventem) 



 

 

Toeristisch programma: 
 
Het toeristische gedeelte van deze reis brengen we door in de staten Virginia, District of Columbia, 
Maryland, New Yersey en New York met onder meer: 
 
• Washington DC (National Mall, US Air Force Memorial, Pentagon 911 Memorial, Air and Space 

Museum, Arlington Cemetery) 
• Baltimore (Inner Harbor) 
• Annapolis (US Naval Academy) 
• Atlantic City (Historic Cape May) 
• Philadelphia (Independence Mall) 
• New York City (Brooklynn Heights, Manhattan) 
 
 
Prijs: 1.950,00 € / p.p. 
 
 Te betalen als volgt: Voor 30/11/2017  € 1000,00 
  Voor 28/02/2018  € 500,00 
  Voor 30/06/2018  € 450,00 
 
Inbegrepen in de prijs:  
 

- Vluchten heen/terug, in economy class 
- Alle hotelovernachtingen op basis van tweepersoonskamers 
- Gebruik huurwagens met bestuurders 
- Brandstof, parking- en tolgelden 
- Reisbijstands- en annulatieverzekering 
- Administratiekosten 
- Toeristische rondrit 
- Bezoek Arlington Cemetery 
- Bezoek National Air and Space Museum (Udvar-Hazy center Chantilly) 
- Eastern State penitentiary 
- One World Observatory (World Trade Center) 
- Bezoek 911 Memorial en museum 

 
Aantal deelnemers voor deze stage:   
 
De stage staat open voor 8 deelnemers die volgens het deelnamereglement geselecteerd worden.  
 
Inschrijvingsperiode 
 
De inschrijvingsperiode loopt van 1 september 2017 tot en met 30 september 2017. 
 
De geselecteerde deelnemers zullen voor 10 oktober worden geïnformeerd. Niet geselecteerde 
deelnemers komen op de stand-by lijst te staan. 
 
De deelname is pas verzekerd na het ondertekenen van de reisovereenkomst. De ondertekende 
reisovereenkomst dient binnen de 14 dagen na ontvangst te worden terugbezorgd. 


