
Beste KSJ’ers 

Beste ouders 

 

 

 

Op 24 april 2010 is het weer zover; de KSJ gaat in één grote groep op uitstap! Naar  jaarlijkse 

gewoonte gaat de leiding op zoek naar plaatsje in België of Nederland waar iets leuk te 

beleven valt. De keuze is dit jaar gevallen bij onze noorderburen, meerbepaald De Efteling! 

 

Om praktisch alles goed te laten verlopen, zijn hieronder een paar afspraken vermeld. Dit 

om ervoor te zorgen dat iedereen alles op het juiste tijdstip op de juiste plaats bij zich heeft! 

 

We vertrekken op zaterdag 24 april 2010 om 9u00 stipt. Graag willen we iedereen verzoeken 

om tegen 8u50 (in uniform) aanwezig te zijn op het Heuvelplein te Essen. Op die manier kan 

de leiding de kans zien om iedereen voor 9u in de bus te krijgen, en om er zeker van te zijn 

dat er niemand vergeten wordt. Mits het verkeer niet te zot doet, zijn we tegen 18u00 terug.  

De KSJ neemt enkele kosten op zich, zodat de dag voor jullie slechts het ronde bedrag van 

20euro per persoon kost. Dit bedrag mag uiterlijk vóór 17 april gestort worden op het 

rekeningnummer van de KSJ. (775-5935133-15) Vergeet naam en groep niet duidelijk te 

vermelden!  Contant mag er ook betaald worden, dit liefst vlak voor of vlak na de activiteit 

op zaterdag bij één van de leiding. 

 

Wat nemen we mee? 

- Lunchpakket en drinken 

- Aangepaste kledij 

- Een snoepje of koekje  

- Eventueel zonnebril, petje of zonnebrandolie (laat ons hopen) 

- Goed humeur 

- Eventueel wat zakgeld voor een ijsje 

 

Wat nemen we beter niet mee? 

- Waardevolle voorwerpen zoals GSM’s, radio’s, MP3-spelers,… 

- Een overvloed aan snoep/chips/koeken/geld 

- Fototoestel mag eventueel, maar de leiding neemt al zeker verschillende toestellen 

mee om foto’s te trekken van deze mooie dag. 

 

 

Dan hopen wij jullie allemaal in grote getale te mogen begroeten! 

 

Vriendelijke Groetjes, 

De Leiding 


