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Ondernemingsnummer: BE 0899.598.091
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Beste ouders en gymnasten
Het is bijna zover, nu het inschrijven afgelopen is kunnen we stilaan beginnen aftellen naar de
uitstap op zaterdag 6 april 2019.
In deze brief willen we jullie de laatste nieuwtjes hieromtrent meedelen en jullie laten weten wat
je allemaal moet meebrengen.
We verzamelen die dag om 8.45 u. op de parking van de Veja, Veldenbergstraat 67 in
Merksplas. We willen jullie vragen om zoveel mogelijk langs de bureelzijde te parkeren om
eventuele hinder te voorkomen. Zo kan de bus om 9.00 u. vertrekken richting Planckendael.
Gelieve direct op zoek te gaan naar de desbetreffende leiding als jullie aankomen op de parking.
Zo kunnen we vlot controleren of iedereen aanwezig is en op tijd vertrekken. De aankomst aan
de Veja is voorzien omstreeks 17.30 u.
Wat je best kan meebrengen:
* Eten: een lunchpakket voor ’s middags. (iedereen brengt zelf iets mee)
* Drinken: vanuit de turkring voorzien wij twee drankjes per kind. Breng zelf nog extra drinken
mee indien nodig.
* Koek of snoepje: om de kleine honger tussendoor te stillen.
* Vest van je trainingspak: vanaf het eerste leerjaar doet iedereen deze aan.
* € 3 zakgeld: hiermee kopen we een ijsje, chips of snoepje.
* Kledij naar weersomstandigheden. Tip: een regenjas is altijd handig!
* Voor de oudere leden willen we meegeven dat roken en alcohol niet toegestaan zijn.
* Een goed humeur, zodat we die dag veel pret kunnen maken!
* De turnkring voorziet zelf voor iedereen bandjes met het GSM - nummer van onze
voorzitter erop: 0496/52 12 19.
We voorzien per leeftijd voldoende begeleiding om jullie kinderen een superleuke dag te
bezorgen!
Wij raden jullie aan om onze website www.rustroestmerksplas.be en facebookpagina goed in het
oog te houden onder voorbehoud van wijzigingen (bv. vertrekuur, vertrekplaats, …)
Diegenen die benieuwd zijn kunnen alvast een kijkje nemen op www.zooplanckendael.be.
Voor leden die in de loop van de dag medicatie dienen in te nemen, gelieve dit duidelijk op
onderstaand strookje in te vullen, een medisch attest toe te voegen en aan desbetreffende leiding
af te geven!
Wij hopen jullie binnenkort allemaal te mogen begroeten voor een dag vol plezier!
Met sportieve groeten
Bestuur en leiding Rust Roest Merksplas VZW
Naam lid: …………………………………………………………………………………………………………………
Naam medicatie: …………………………………………………………………………………………………………
Tijdstip inname: ………………………………………………………………………………………………………….
Hoeveelheid inname: …………………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer in geval van nood: …………………………………………………………………………….
Andere opmerkingen: ………………………………………………………………………………………….........

