Hello Hello!
Het is eindelijk zover! Het Tiptiensweekend komt eraan! Na de
examens verdienen jullie allemaal wat ontspanning en een geniale
vakantie. Deze willen wij inzetten met ons superdeluxegeniale
weekend!
Op 25, 26 en 27 juni gaan wij met jullie op weekend. De vrijdagavond spreken we af om 17u15 aan het station
te Waregem en de zondagavond zijn we omstreeks 18u30 terug aan het station. Omdat het weekend zo dicht bij
de vakantie en dus ook daguitstap ligt, gaan wij een specialleke doen dit jaar. Op 27 juni vertrekken we vanuit
onze weekendplaats naar Bellewaerde!! We hebben gekozen voor een pretpark omdat de groep het wel liet
uitschijnen dat het dat was wat jullie wilden voor daguitstap .
Moest het zijn dat je jammer genoeg niet mee kan op weekend, kan je niet achterkomen op daguitstap om de
eenvoudige reden dat je er dan zelf zou moeten geraken rond het uur dat wij ook zouden aankomen en we willen
het niet riskeren dat we diegene die achterkomen dan niet zouden vinden.
Door deze combinatie is het weekend wel wat duurder dan normaal het geval is. Wij vragen voor de kosten van
het weekend € 45 (waarin de daguitstap van €22 p.p. in vervat zit). Het lijkt een groot bedrag in het totaal, maar
als je het bekijkt, betaal je het andere jaren ook, maar gewoon meer gespreid over het jaar. Wij vragen om het
geld de vrijdagavond mee te brengen in envelop.
Wat mee te nemen?
- Picknick voor de vrijdagavond, drinkbus (of flesje dat je kan
bijvullen)
- Best steek je je materiaal in een (trek)rugzak omdat we ons met
trein en bus verplaatsen.
- Slaapzak, matje,…
- Zonnecrème/regenjas (Het is nog altijd België!)
- Wat extra kledij, ondergoed, kousen, tandenborstel, deo en
dergelijke,… (neem enkel het hoogstnodige mee)
- Gemakkelijke schoenen om te spelen en rond te lopen
- Gsm mag mee, maar dit moet zeker niet. Hij kan gewoon handig zijn voor als we ons zouden opsplitsen
in het pretpark of voor als we later/vroeger thuis zijn, maar het is niet de bedoeling dat je het hele
weekend zit te sms’en of bellen.
- Buzzy pass voor diegene die dit hebben

Om te laten weten of je wel of niet meegaat, stuur je een bericht naar Liesbeth (0478/44.27.27) met je naam in en
of je meegaat of niet tegen 20 juni.
We hopen op een talrijke bende om er een spetterend weekend van te maken want wij zien het allesins al zitten!
Het wordt een weekend om je kapot te lachen, uit te leven, uit te rusten van de examens, schoolfrustraties af te
reageren, te genieten van het zonnetje en vooral heel veel onnozel doen!
Gegroet! Liesbeth & Hanne

