
september 2013 

 

 

Beste leden, beste ouders 

 

Vorig werkjaar hebben jullie allemaal kunnen meegenieten van onze prachtige Ouderavond. Daarom 

is het dit jaar weer tijd om met z’n allen begin oktober op uitstap te gaan. Deze keer brengt ons reisje 

ons naar het verre Nederland, waar we het pretpark ‘Walibi Holland’ zullen bezoeken. Ik ben er zelf 

nog nooit geweest, maar iets zegt mij dat dit weer een schitterende trip gaat worden! 

We verzamelen op zaterdag 5 oktober om 8u00 aan de Heuvelhal. We willen exact om 8u10 

vertrekken, dan zijn we netjes om 10u ter plaatse en kunnen we als eerste het park in. 

De terugkomst wordt geschat tegen 18u00 aan de Heuvelhal, dan zullen we zeker terug zijn. 

Wat we wel willen vragen, is dat iedereen vooraf aangeeft of hij/zij meegaat! Op die manier kunnen 

we tijdig een bus inleggen die groot genoeg maar ook weer niet veel te groot is. Tijdens het ronden 

van het lidgeld zal de leiding van je groep vragen of je meegaat! 

Spulletjes om best mee te nemen: 

- Lunchpakket voor ’s middags 

- Voldoende drinken om de dag door te komen 

- Eventueel een 4-uurtje om een ander klein hongertje te stillen 

- Eventueel een beetje zakgeld om een ijsje of een andere snack te kopen ter plaatse 

- Gepaste kledij bij de weerstomstandigheden: regenlaarzen, regenjas, muts, sjaal, 

handschoenen, zonnebril, zonnecrème,…  

- Goed humeur 

Zaken die we best thuis laten: 

- Alle mogelijke electronische apparaten, want alles kan kapot gaan op zo’n dag… 

- Fototoestel, of in overeenkomst met de leiding van je groep 

- Veel te veel zakgeld, dat is in geen geval nodig 

Moesten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, mag je altijd je leiding daarvoor contacteren tijdens 

het ronden of op een zaterdagmiddag voor of na de activiteit! 

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

 

Groeten,  

De Leiding 

 


