Beste leden en ouders
We hebben er een tijdje op moeten wachten, maar dit jaar is het weer mogelijk: UITSTAPDAG!
Op zondag 15 mei 2022 kunnen jullie een volledige dag ravotten en plezier maken met jullie
vriendjes en vriendinnetjes in een pretpark. Dit jaar gaan de sloebers en speelclubs naar Plopsaland,
en de rakwi’s, tito’s, keti’s en aspi’s gaan naar Walibi!!
Praktische informatie:
-

De kostprijs van deze uitstapdag bedraagt €40 . Het toegangsticket en treinticket worden
geregeld door de leiding.

-

Inschrijven kan via onderstaande link. Gelieve voor 5 mei het bedrag te storten op het
volgende rekeningnummer BE70 0016 0875 7225 met als vermelding ‘Uitstapdag 2022 –
naam lid – afdeling’. Mogen wij jullie vragen om de uiterste datum van inschrijven te
respecteren.

-

Opgelet: wie niet op voorhand heeft betaald, kan niet mee op uitstapdag. Vooraf
inschrijven is dus noodzakelijk!

-

We verzamelen om 7u30 in uniform aan het station van Herzele. Sloebers en speelclubs aan
de kant van de frituur, de andere afdelingen aan de kant van de nachtwinkel. Beide treinen
vertrekken rond 8u! Rond 19u komen we weer aan in Herzele.

Wat neem je mee? 
- Mondmasker voor op de trein! (vanaf 12 jaar)
- Lunchpakket (middageten, vieruurtje…)
- Drinken
- Regenjas
- Petje
- Zonnecrème
- Eventueel een beetje zakgeld (5 euro max)
Wat neem je liever niet mee? 
- Gsm’s of andere elektronica
Op 15 mei zijn we te bereiken op de volgende nummers:
Tito: 0468 24 18 59 (Julie)
Sloeber: 0495 63 32 73 (Elise)
Speelclub: 0470 50 72 91 (Phoebe)
Keti : 0471 45 84 02 (Fien)
Rakwi: 0476 37 83 44 (Joran)
Aspi : 0491 91 92 08 (Ylana)
Inschrijvingslink:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmFSuIYQrJkprQwSXOj3vY7Va-eDTzlrkWdtEZphlAJ5d3w/viewform?usp=sf_link
Aarzel zeker niet om contact op te nemen mocht u vragen hebben! Wij kijken er alvast naar uit,
hopelijk tot dan.
Groetjes, de leiding

